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كلمة حترير اجمللة

حدث يف -25سبتمرب2016- أن تم اغتيال الكاتب األردين ناهض 
القانون  هذا  األديان،  ازدراء  قانون  بسبب  املحكمة،  أمام  حّت 
تستطيع  ال  التي  الهشة  األفكار  لحامية  وضعوه  الذي  املطاط 
عنها  للدفاع  املغيبني  من  جحافل  دون  لوحدها  الوقوف 
األفواه ومصادرة  تكميم  يتم  والتهديد، حيث  والسجن  بالقتل 
أنهم  يعتقدون  البرش، حيث  الوصاية عىل  دور  ولعب  األفكار 
هنا:  والسؤال  عنها،  يصدر  وما  يدخلها  ما  بالعقول  يتحكمون 
وتتبدل  تتغري  التي  وهي  أفكاره؟  عىل  إنسان  تحاكمون  كيف 
وتتطور وتتفاعل، فاملفكر الحر ال يبقى عىل أفكار جامدة بل 
يبقى ذهنه يقظ ومتطّور ومتغرّي، فكيف تحكمون مبوت إنسان 
بسبب أفكار متغريّة؟ تتكون من يحرض عىل الكراهية والقتل 
يرسح  والفضائيات  املساجد  منابر  عىل  والعنرصية  والعنف 
وميرح، وتقتلون من يحرض عىل املحبة والسالم! ألهذه الدرجة 
أديانكم هشة وضعيفة؟ نعم أثبتم أنتم أنها كذلك، فام هالة 
املقدس إال إشارة منع اقتاب من العقل والتفكري، وال بد من 
بكل  خارسون  ألنكم  االنحيازية  الحجرية  القوانني  هذه  إلغاء 
األحوال، فال األفكار تحتجز وال العقول تتجمد، قضيتكم فاشلة 

وخارسة يا سادة!

تكرميًا  رستم  رغد  فنانتنا  بريشة  العدد  هذا  غالف  صّممنا 
للشهيد ناهض حّت، لن تُنىس وستبقى ذكراك وصمة عار عىل 
جبني كل من شارك يف اغتيالك، ورسمة الكاريكاتري التي شاركتها 
فحياتك  والتحرر،  التفكر  عىل  املزيد  وحرضت  أكرث  انترشت 
كلمة  عىل  يعتض  من  ولكل  هدًرا،  تضع  مل  وكلامتك  وقلمك 
اختعها،  الذي  هو  دينهم  أن  منهم  ظًنا  املسلمني  من  شهيد 
مبقابل  وجعلها  معناها  وشّوه  شّوهها  بل  يختعها  مل  دينكم 
ونكاح حور عني وأنهار من الخمور، جعل الوصول إليها بالقتل 
والجهاد واحتالل بالد الغري، فبئًسا لها من شهادة وبئًسا له من 
نعيم هذا الذي يأيت عىل األشالء والدماء، فالشهيد الحقيقي هو 
الذي ميوت يف سبيل ما يدافع عنه دون أن يرغب يف مثن أو 
مقابل، نعم هو شهيد وطوىب له واسمه سيبقى خالًدا وأديانكم 

وقوانينكم إىل زوال.
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ما سبب اهتاممنا

عاٍم  بشكٍل  اهتاممنا  سبُب  ما 

بني  النِّقاش  وأسلوِب  بحجِج 

امللحدين واملتدينني؟

  

يف  الّدين  مركزيَة  أن  شكَّ  ال 

من  تجعُل  وتأثريِه  مجتمعنا 

غاية  يف  موضوًعا  الّنقاش  هذا 

هذا  لكون  باإلضافة  األهمية، 

املستخدمة  والحجج  الّنقاش 

فيه مفاتيح لفهم طبيعة اإلميان 

ودوافع الطرفني يف الّنقاش. وأنا 

أن  ىف  هيوم  ديفيد  مع  أتفق 

الّسؤال عن وجود اإلله يتطلب 

إما  فهو  ال،  أم  بنعٍم  إجابًة 

موجود أو غري موجود. 

Socrates Averoice
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Socrates Averoice

ما سبب إهتاممنا 

ما الدافع خلف حجج املتدينني؟

ال أعتقد أن هذه الحجج هي الّسبب يف اإلميان بالّدين ووجود إلٍه، ولكن أعتقد أن املتدينني املنصفني سيتفقون معي 

بأن املؤمن يتمسك باعتقاده بناًء عىل قناعة شخصية وميكن أن نضيف أنها مدفوعٌة مبرياٍث فكري.

حجُج إثبات وجوِد الله، الّدافع لها محاولة الربهنة عىل أن اإلميان ال يتعارض مع العقل وليس إثباِت وجود الله فهي 

العقل  للتوفيق بني  أمٌر مفرٌغ منه عندهم. فهي محاولة  الله  ، ووجود  املؤمنني  مقدمٌة من مؤمنني إىل جمهوٍر من 

واإلميان وليس إثبات اإلميان عن طريق العقل. 

والدليل عىل ذلك أن املتديّن لن يتأثر إذا فُنَِّدْت هذه الحجج ألنه مل يؤمن يف املقام األول بسبب هذه الحجج. من املهّم 

فهم هذه النقطة ألنها تطرح تساؤالٍت عن قيمة نقاش هذه الحجج، والنتيجة املرتقبة منها. إذا كان اعتقاد املتديّن مبنيًا 

عىل قناعٍة شخصيٍة، فالحجج العقلية لن تزحزح هذه القناعة. 

كلُّ إنسان حٌر يف قناعاته. املشكلة تبدأُ عندما تقود هذه القناعات إىل ادعاءاٍت كاذبٍة وترصفاٍت مؤذيٍة للغري، سواًء 

كمصدٍر  األدلة  تنقصها  التي  العقالنيِة  غري  الشخصية  والقناعة  االميان  عىل  االعتامد  جامعّي.  أو  فردّي  بشكل  كانت 

للمعرفة خطأٌ فادح، ألّن نفس نوع القناعة الشخصية موجودٌة عند سائر البرش، ومبضمون مختلف. لذلك يرى امللحد 

يف التعّدد واالختالف الكبري لألديان حجًة دامغًة عىل عدم صّحتها، ال ميكن أن نعتمد عىل أسلوب أو مصدر للمعرفة 

يعطي كل هذا االختالف. 

لننظر عىل سبيل املثال ملشكلة الرّش. بالنسبة للملحد وجود 

ىف  يطعن  تجّنبه،  ميكن  الذي  الرش  خاصة  العامل،  ىف  الرّش 

وجود اإلله اإلبراهيمّي ألنه يناقض صفات الرحمة والعلم 

والقدرة بشكل مطلق كام يصفها الدين. املتدين يحاول أن 

له هدٌف يف  الرّش  أن هذا  بادعاء  التناقض  يخرج من هذا 

’ثيوديس’ وكغريه من  التعليل يسمي  الطويل. وهذا  املدى 

التعليالت هو يخدم غرض املتدين يف تفسري املشكلة عوًضا 

أن  استعداٍد  عىل  املتديّن  ولكن  عليها.  الرّد  أو  حلّها  عن 

يتعايش مع مشكلة الرّش حتى أن مل يجد ثيوديس ترد عليها 

بشكل كامل.
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Socrates Averoice

ما سبب إهتاممنا 

بالنسبة للملحد مشكلة الرّش تتطلب الرّد، وعدم وجود ردٍّ لها يطعن يف وجود إله الدين. 

بالنسبة للمتديّن، وجود ردٍّ عىل هذه املشكلة يشٌء جيّد، ولكنه ليس رضوريًا وليس باملوضوع الذي سيؤرق نومه ألنها 

ليست سبب قناعته. 

بالنسبة للملحد هذا دليل عىل وجود نقٍص يف معيار الحقِّ والباطِل لدى املتديّن. وكون مثل هذا التناقض ال يشكل 

مشكلة لدى املتديّن دليل عىل أن معتَقَده غري عقالين. لذلك يعترب األديان باطلًة كمصدٍر للمعرفة والحقيقة، وهذا 

االتّهام ال ميكن رفضه إال بالتخّل عن قواعِد ومتطلباِت األدلة والرباهني يف النقاش. 

هذا النقُص يف التعامل مع األدلة وعدم التقيّد مبعياٍر ثابٍت للحقيقة ليس مشكلة امللحد الوحيدة مع الّدين، فباإلضافة 

لذلك يرى امللحد أن الّدين له رضٌر مبارٌش عىل املجتمع. مع وجود هذا اإلثبات عىل خطأ الدين، امللحد يف خطر أن يقع 

يف خطأ الدوغامتية، واالعتقاد بعدم وجود إمكانية أنه قد يخطئ. اختالف املنهج املتبع والخلفية التي يستند لها كلٌّ من 

امللحد واملتديّن يف التعامل مع األسئلة املطروحة تجعل من الصعب الحكم بينهام، كام أنه ال ميكننا اعتبار أن االتهامني 

ثابتان بشكٍل مطلق. مثاًل كون الدين يسبب الّضر للمجتمع والفرد ليس مطلًقا. هناك بعض الفوائد للدين ال ميكن أن 

ننكرها. املشكلة تكمن ىف صعوبة الفصل بني الضر والفائدة املتتبة من الدين. 

يف  بالعقالنية  اإللتزام  عىل  مبنيٌّ  اإللحاد 

حرية  رضورة  وعىل  الحقيقة  عن  البحث 

املعتقد. 

بها  نعتقد  حقائق،  وليست  قيٌم  وهذه 

ألننا نرى أنها مهمة وتعود علينا بالفائدة. 

ولعل هذا ميكن أن يشّكل مساحًة مشتكة 

موقفه  إىل  نظرنا  إذا  للنقاش،  املتديّن  مع 

أنه  عىل  للدين  نظرة  عىل  مبنيٌّ  أنه  عىل 

الّنظر عن  قيٌم تعود عليه بالفائدة، بغّض 

اختالفنا عليها وأن البعض يتمسك ظاهريًا 

بالّدين عىل أنه حقيقة. 
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Socrates Averoice

ما سبب إهتاممنا 

العقالنية التي يتمسك بها امللحد ليست سالًحا لقهر العدو، وإمنا أسلوٌب نتفاعل معه ونستخدمه للتفاعل مع اآلخر. 

وهذا يحتاج لنوٍع من االنفتاح عىل وجهة نظر اآلخر بدون دوغامتية واعتبار الحوار حربًا تنتهي بهزمية اآلخر. 

ميكننا أن نضع الحجَج عىل خطأ الدين ونربهن عىل أنه مبنيٌّ عىل قناعاٍت شخصية وال دليل لصّحته. ولكن هذا لن 

يقنع املتديّن الذي ال يقبل الفرضيات التي يبني امللحد موقَفه عليها. فهو يبني موقفه عىل فرضية أن هناك خالًقا وإله. 

كل ما ميكننا أن نفعله هو أن ننبّه املتديّن عىل أن اإلميان ال يتفق مع العقالنية وعليه أن يختار بني اإلثنني. 

أنا عىل يقني أن الدين سيندثر مع الزمن، ولكن هذا األمر يحتاج وقتًا طوياًل ولن يحدث عن طريق هجوم متزمت من 

امللحدين. 

املجتمعات  الدين عىل  ويُقزِّم من هيمنة  يوم  كل  البرش  املزيد من  إىل  يصل  الذي  والعلم  العقل  بسبب صوت  إمنا 

واألجيال القادمة. 
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تعود إليكم من جديد مع املزيد من الرسومات الساخرة 

واملؤملة لذوي العقول املتحجرة واألصنام البائدة 

“ M-80, II ”
www.facebook.com/M-80-II-941772382615672
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 الغراب الحكيم

تواصل خاص.

جلس عىل مقعد الحديقة وفتح الجريدة ليقرأ . 

مل يعد هناك الكثريين ممن يقرؤون الصحف الورقية هذه األيام. 

عدل جلسته ورفع رجال عىل رجل ونفض الصحيفة ومتتم بانزعاج وقلب الصفحة وعاد للغوص يف 

تلك الصفحات الشاحبة .. سمع أصوات خربشة تصدر من جانب حاوية القاممة املبعوجة والصدئة 

قضم  بعد  ألقاها صاحبها  وورقة شطرية  موز  بني قرشة  ونظر  ببطء  التفت   .. مقعده  من  القريبة 

فضمتني أو ثالث فقط . 
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الغراب احلكيم

تواصل خاص.

ما أن مد برصه حتى تالقت عيناه وعينا فأر كان يسحب قطعة الخبز ليأكلها .. 

ولكنه هو اآلخر تسمر بعد التقاء برصهام . ساد صمت لبضعة ثواين والعينيهام متالقية , صمت غريب حقا . 

مل يكرسه إال انطالق الفأر الذي اندفعت يف عروقه جرعة كبرية من األدرينالني وغريزة البقاء امسك قطعة الخبز 

وسحبها وجرى مرسعا عرب الشارع إىل خلف الشجرة التي تجلس عىل جانب الرصيف . 

ما أن وصل خلف الشجرة ألقى قطعة الخبز الثقيلة وتوقف يلهث .. 

نظر من خلف جذع الشجرة التي اختبأ خلفها إىل الرجل عىل مقعد الحديقة ببطء ليجده جالس يف مكانه واضعا 

الصحيفة عىل فخذه ورافعا عينيه تجاه الفأر يرمقه بغرابة عاد الفأر لالختباء واللهاث.. 

قال يف نفسه ماذا كان هذا .. ملاذا هذه النظرة الغريبة . مل يسبق يل أن شعرت بهكذا نظرات . 

تخرتقني وتعرفني وتعرتف يب .. ال اعرف هل أخاف من هذا أم استمتع به .. 

اطل الفأر برأسه وتأمل ذالك الرجل الجالس عىل مقعد الحديقة . ليجد عينيه ترمقه من جديد. 

- ما هذا .. ملاذا ما يزال ينظر إيل .. ملاذا مل استطع أن أتحرك . عيناه كانتا سوداوتني عميقتني كأنهام حفر تسقط 

بها إىل قعر الروح .. انا هنا اهتم بشأين الخاص وال أحاول البحث عن أي شيئ يجعلني أواجه هذا العامل من 

حويل ومن بني كل شيئ هذا ما أقابله!؟ .. هل 

انا بحاجة هكذا شيئ

 .. الشجرة  خلف  لالختباء  الفأر   عاد 

- ال بد انه رحل .. نعم .. ملاذا يجب أن يهتم 

ألمري .. هذا غري منطقي ..

لنفسه  وقال  قصرية  ضحكة  وضحك  ابتسم 

االهم ملاذا اهتم أنا ألمره .. ها .. يبدو أنني 

بدأت اجن .
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الغراب احلكيم

تواصل خاص.

امسك الفأر قطعة الخبز بفمه وهم بالتحرك . ولكنه مل يستطع ترك املكان وتسمر لوهلة وهو يشعر بأن عيني 

الرجل ال تزال ترمقه .. كان يشعر بها من خلف الشجرة تخرتقها وتتلمس فروه الرمادي األغرب .. يطل الفأر برأسه 

من جديد .. الرجل ما يزال هناك . وما يزال يرمقه بغرابة . 

- اللعنة .. ما هذا .. امل يرحل ذالك اللعني .. ملاذا ال يرتكني وشأين .. ملاذا ال يزال هناك . هل يريد مني شيئ ما 

.. هل حقا هناك تواصل غريب ما ال افهمه بعد بيننا؟

اطل الفأر من خلف جذع الشجرة ووقف عىل قامئتني مقابل الرجل عىل كريس الحديقة الذي ترك الصحيفة عىل 

املقعد ووقف ببطء . 

- هذا غري معقول .. ال يصدق .. هناك حقا تواصل ما بيننا .. اشعر  أن كل الحواجز  واختالف الفصائل والوعي 

مل يعد حقيقيا .. مازال ينظر إيل .. ما زلت اشعر أن عينيه تحدق عىل جوهري وان عيني تحدق يف جوهره من 

خالل عيناه السوداوتني أالمعتني . هذا شعور رائع .. هناك من ينظر  يل ويتصل بروحي ويعرفني .. هو اآلن 

أمامي.. يقتلني الفضول والحامس والخوف .. أريد أن اكون معه .. بالقرب منه .. محاوال بكل ما أوتيت أن 

أتواصل معه ..

ببطء شديد بدأ الفأر بالتقدم نحو الرجل .. والرجل أيضا بدأ بالتقدم نحو الفأر بنفس الوقت .. 

عيناهام مل تتوقف لحظة عن النظر  لعمق عيني اآلخر .. 

ومع تسارع حركتهام والتقاء عينيهام مل ينتبه كالهام إىل 

أن  اإلشارة الضوئية خرضاء واىل تقدم سيارة مرسعة .

صوت فرامل عايل واحرتاق مطاط عجالت عىل األسفلت 

اصطدام .. وينقطع ذالك التواصل املميز والغريب مبوت 

احدهام .

* مالحظة: الدايالوغ باألحمر ميكن أن يكون كالم الفأر أو الرجل أو كالهام سويا . 
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http://arabatheistbroadcasting.com/aamagazine

https://www.aamagazine.blogspot.com

https://www.facebook.com/pages/AAMagazine/498136386890299

https://issuu.com/928738
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عادل أحمد

حواٌر مع صديقي النبايت

أنا: تفضل معي شطرية لحم.

النبايت: أنا ال آكل اللحم، أشكرك.

أنا: ماذا؟ ملاذا ال تأكل اللحم؟

النبايت: فقط عرفت من خالل االطالع والقليل من البحث أنَّ النظام الغذايئ الخايل من اللحوم أفضل للصحة.

أنا: هذا مجرد كالٍم هراء، هل تريد أن تقول يل أن أمي وأيب وكل معاريف مخطئون؟

النبايت: ال، العفو، أنا فقط ال آكل إال النباتات. أنت كُلْها كام تحب.
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عادل أحمد

حواٌر مع 
صديقي النبايت

أنا: وما هي قوانني النباتيني الشاذين هؤالء؟

النبايت: ليس هناك قواننٌي لنا، فقط ال نأكل اللحوم.

أنا: إذن أنت تقول يل أنكم تعيشون عىل هواكم بال رادٍع أخالقّي.

النبايت: ال، أنا لدي رادٌع أخالقي، ولكن نحن الذين ال نأكل اللحوم مل نجتمع ونحدد قضايا مشتكًة، وليس لنا اتفاٌق 

عىل طبيعٍة محددٍة لألخالق.

أنا: حسًنا أنا ال أفهم، إن مل يكن لديكم أي اتفاٍق عىل القضايا املشتكة، ما الذي مينعكم من أن تنكحوا أمهاتكم؟ 

النبايت: ما هذا الكالم؟ نحن ال ننكح أمهاتنا. 

أنا: لقد سقطت يف رش أعاملك، منذ قليٍل تقول يل ليس هناك أي اتفاقات، واآلن تقول يل أنكم ال تنكحون أمهاتكم، 

هذا يبدو اتفاقًا بالنسبة يل، يا لك من مخادع.

النبايت: يا عزيزي، أنا قضيتي أبسط من ذلك، أنا بحثت وبحثت عن سبٍب وجيٍه يدفعني ألكل اللحوم ومل أجد، فإن 

كنت أنت تدافع عنها بهذه الصورة، فقط قدم يل سببًا وجيًها وأنا سآكلها. 

أنا: من يقدم دلياًل ملن؟ املليارات من البرش يأكلون اللحوم، وأنتم مجرد شذوٍذ للقاعدة، أنتم من عليكم أن تقدموا 

األسباب.

النبايت: يا عزيزي، أنت لك الحرية يف أن تأكل اللحوم، وأنا ال أريدها، ملاذا عّل أن أخوض يف كّل هذا الحوار املرهق.

أنا: السبب يا سيد أنكم شواذ، وأنكم تريدون أن تغريوا طبيعة البرش، وإن تركناكم عىل هواكم فلن متّر فتٌة قبل أن 

تنحدر األخالق وتتفىش الفنت والرذيلة.
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عادل أحمد

حواٌر مع 
صديقي النبايت

النبايت: رغم أننا كنباتيني ليس بالضورة أن يكون لدينا أّي اتفاٍق عىل أّي يشء، لكنك اآلن تصنع لنا سببًا لذلك، فاآلن 

علينا أن ندافع عن حقنا يف أن نأكل ما نريد، ومبا أنك تريد أن تحارب ذلك، فنحن سنضطر لنتوّحد وندافع عن هذا 

الحق، وأنا أنصحك بداًل عن ذلك أن تأكل أنت اللحوم، وأنا ال أفعل ونتعايش بسالم.

أنا: أنا أرى بيدك أوراقًا تحملها تتحدث عن أهمية أكل النباتات.

النبايت: نعم، أنا أقوم مبحارضاٍت عن فوائد النظام الغذايئ النبايت.

أنا: يا لك من متناقٍض فاجٍر جائٍر كاذب، قبل قليٍل تقول يل أنكم ال تقومون بأّي نشاط، واآلن تقول أنكم تقيمون 

محارضاٍت وندواٍت ونشاطات، لقد خرج األمر عن السيطرة، يجب أن نترصَّف رسيًعا.

النبايت: أواًل هذه املحارضات مجهوٌد فردي، أنا توفّرت يل معلوماٍت مفيدًة عن األمر وأحببت أن أفيد بها البرشية، 

وذلك ليس بسبب أنني أتبع ملنظمٍة نباتيٍة ما، ولكن بسبب أيّن إنساٌن يحب أن يتشارك املعلومات املفيدة، وثانيًا أنا 

أحافظ عىل حّقي يف التعبري عن أفكاري إن كانت غري مضٍة ألحد، وأنت من حقك أن تقيّمها وتأخذ بها أو ال.

أنا: غري ُمضٍّة ألحد؟ أنت تريد أن تُغريِّ ناموس الطبيعة وتنتهك حرمة البرشية بأفكاٍر مليئٍة بالشذوذ وتقول يل غري 

مضّة؟ أريدك أن تعرف أنَّ الغاية تربِّر الوسيلة، ومهام كانت قذارة الطريقة التي ميكن أن أحاربك بها، فإن الغاية من 

تخليص العامل من أمثالك يرُبِّر ذلك.

النبايت:!!!!!!!!

أنا: هل أنتم ممولون من منظمٍة صهيوماسونية؟ هل تنكر أنكم تدعون إىل ترك اللحوم؟

النبايت: أواًل نحن ال ننتمي إىل أّي منظمة، وثانيًا نحن ال ندعو إىل يشء، أنا أُقّدم املعلومات واملستمع عليه أن يخترب 

صحتها بنفسه.

أنا: حسًنا يا سيد، سؤاٌل مبارٌش وعليك أن ترّد بال مراوغة، أنتم بالفتاتكم الربَّاقة وإنكاركم للحوم، ماذا قدمتم للبرشية؟
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عادل أحمد

حواٌر مع 
صديقي النبايت

النبايت: نحن يا عزيزي مل نتفق عىل تقديم يشء، ونحن ال نريد تقديم أي يشء، كل شخٍص منا لديه ما يقدمه 

كإنساٍن يف مجاله الخاص، كّل ما يف األمر أنني توقفت عن أكل اللحوم، ويصادف أن هناك أناًسا آخرين توصلوا 

لنفس االستنتاج الذي توصلت إليه وتوقفوا عن أكلها، وهناك أناٌس توقفوا عن أكل اللحوم ألسباٍب مختلفٍة عن هذه 

األسباب، قد يكون بسبٍب عاطفٍي أو نفيسٍّ أو إنساينٍّ كالرفق بالحيوان، ولكن كّل واحٍد منهم فعل ذلك عىل حدٍة ومل 

نتّحد لفعل يشٍء معني.

أنا: هل تظّن أنني ال أعرف شيئًا عنكم؟ حسًنا سأخربك، أواًل جيمس بولني كان نباتيًا، وهو أحد مساعدي هتلر، وآدم 

ميلور كان نباتيًا وهو من حضَّ طائرة رضب هريوشيام، هل هذا ما تريدونه؟ مزيًدا من الدمار؟ 

النبايت: نعم، ميكن أن يكون هذا صحيًحا، أضف إىل ذلك أنه ميكن أن يكون هناك نباتيون يف السجون ومجرمو حرٍب 

وهناك سيئو الطباع، وكل هؤالء سيكون القانون باملرصاد لهم، ولكن هذا ال يؤثِّر عىل حقيقة أّن النظام الغذايئ النبايت 

يف نفسه مفيٌد أم مض. 

أنا: جرائٌم وسجوٌن وحروٌب وسوء طباع؟ هذا اعتاٌف خطري، أنا اآلن سأبدأ حريب ضدكم، وتأكد أّن بعد كّل ما عرفته 

منك اآلن سيكون الكّل يف صّفي.

النبايت: أنت ستضطرنا للعيش يف الظل ألنك ستهدد حياتنا، ولكن هذا لن مينع أن يصحَّ الصحيح وتكون لدينا القدرات 

واملهارات للتأكيد عىل حقنا بالتعايش السلمي والتعبري الحر عن أنفسنا.

أنا: اآلن اتضحت حقيقتك.

النبايت:؟!!!!!!!
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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 

قراءة يف رواية جورج أورويل

“1984”

Alia’a Damascéne تلخيص

 
تصنف الرواية من األدب الديستويب، ويقصد بالديستوبية أي 

أدب املدينة الفاسدة أو عامل الواقع املرير. الديستوبيا تعني 

املدينة  أي  اليوتوبيا  الخبيث وهي عكس  املكان  باليونانية 

بالحكومات  تُعنى  خياليٌة  الديستوبية  والروايات  الفاضلة. 

الشمولية والتجرد من اإلنسانية. من أشهر الروايات املنتمية 

لهذا الصنف رواية جورج أورويل 1984 والتي سنقوم باإلضاءة 

القراءة. تستحق  الرواية  الرسيع،  التلخيص  هذا  يف   عليها 

األحداث 
العظمى  )بريطانيا  إيرستيب  مبقاطعة  األحداث  تجري 

سابًقا( بطلها الصحفي وينستون سميث ذو التسعة والثالثني 

عاًما، موظٌف يف وزارة الحقيقة -والتي سنرشحها بعد قليل- 

وعضٌو يف الحزب الحاكم.

 يجتهد وينستون يف عمله ويؤديه عىل أكمل وجٍه مع أنه 

يبغض الحزب رًسا ويحلم بالقيام بثورٍة عىل األخ الكبري.
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Alia’a Damascéneقراءة يف رواية جورج أورويل “1984”

شخصيٌة  وهو  الحزب،  قائد  هو  الكبري  األخ   

الحزب  ألعضاء  الجمعي  الفكر  متثل  خياليٌة 

فاألخ  وجًها  امتالكه  من  الرغم  وعىل  الداخل، 

وينستون  ويخضع   شخًصا.  وليس  فكرٌة  الكبري 

وال  مجرًما  ليس  أنه  من  الرغم  عىل  للمراقبة 

الالإرادية؛  املراقبة   من  نوٌع  لكنها  مالحًقا 

بعضهم  مراقبة  عىل  الجريان  حتى   اعتاد  حيث 

وصديقه. بالحزب  زميله  أوبرين  فرياقبه   البعض، 

 يف مستقبٍل وهميٍّ تخيلٍّ ينقسم فيه العامل إىل 

أوراسيا.  إستاسيا،  وسيانايا،  ديكتاتوريات،  ثالث 

والتي  األوسط  والرشق  وأفريقيا  الهند  إىل  إضافًة 

تعترب ساحة الرصاٍع أو تصفية الحسابات  بني هذه 

الديكتاتوريات.

سيهيمن  ملستقبٍل  سوداويًا  خيااًل  الكتاب  يعترب 

فيه حزٌب واحد ويقيد حريات التعبري والفكر يف 

الحياة فيه.  مجتمعه، ويسيطر عىل كافة مناحي 

املراقبة وصور ”األخ األكرب“ موجودٌة يف  كامريات 

الحزب  تفكري  منحى  خارج  وكل يشٍء  مكان،  كل 

يعد ”جرمية فكر“.

الحزب املهيمن يف الرواية.

English socialiste party.أو الحزب االشتايك االنجليزي NGSOC  وهو اختصاٌر لـ 

لغة    بصناعة  الحزب  يقوم  لذلك  فاسدًة،  لغًة  ينتج  الفاسد  والفكر  فاسًدا،  فكرًا  تنتج  الفاسدة  اللغة  أن  أورويل  يرى 

Newspeak. للتحكم بفكر الشعب متاًما
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Alia’a Damascéneقراءة يف رواية جورج أورويل “1984”

يتبنى الحزب ”التفكري املزدوج“ أي االقتناع التام بفكرٍة 

ونقيضها يف نفس الوقت، 

الحرية هي  السالم،  ”الحرب هي  شعاره:  يتخذ  لذلك  

العبودية، الجهل هو القوة“

تتكون الحكومة من أربع وزارات: 

وزارة الحقيقة: مهمتها تزوير التاريخ.

وزارة السالم: مهمتها الحرب والتحالفات.

وزارة الوفرة: مهمتها التخلص من اإلنتاج الفائض.

وزارة الحب: مهمتها التعذيب وغسل األموال.

NKDV فكرة ”رشطة الفكر“املوجودة يف الرواية مستوحاٌة من الرشطة الرسية اليابانية والرشطة السوفييتية 

حيث كان هذان التنظيامن يعتقالن الناس مبجرد االشتباه بهم بامتالكهم أفكاًرا مخالفًة للحكم الديكتاتوري.

”دقيقتا الكراهية“ و“أسبوع الكراهية“ مستوحيان من الخطابات القصرية التي كانت تُبث للعامل قبل مناوبات العمل 

يف االتحاد السوفييتي واحتفاالت ثورة أكتوبر. 

عبارة 2+2=5 املستخدمة أثناء غسيل الدماغ يف الكتاب، مستوحاٌة من شعاٍر إعالينٍّ للخطة الخمسية الثانية يف االتحاد 

السوفييتي.

االقتباسات من الرواية:

- من يتحكم باملايض يتحكم باملستقبل، ومن يتحكم بالحارض يتحكم باملايض

- نحن نعلم أاّل أحد يستحوذ عىل السلطة مع نية التخيل عنها، السلطة ليست وسيلًة بل غاية.

- املرء ال يؤسس ديكتاتوريًة ليحمي الثورة، بل يقوم بثورٍة ليؤسس ديكتاتورية.

- الوالء اليعني انعدام التفكري بل انعدام الحاجة للتفكري، الوالء هو عدم الوعي.

- إن الهدف من االضطهاد هو االضطهاد، والهدف من التعذيب هو التعذيب، وغاية السلطة هي السلطة.
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Alia’a Damascéneقراءة يف رواية جورج أورويل “1984”

- ثائر اليوم هو طاغية الغد.

- ليس هنالك غري أربع طرٍق إلزاحة فئٍة حاكمٍة عن سدة الحكم، فإما يتم قهرها من قبل عدوٍّ خارجي، أو أن تحكم 

بطريقة تعوزها الكفاءة وهو ما يدفع الجامهري للثورة، أو تسمح ملجموعٍة من الطبقة الوسطى القوية والساخطة 

بالتشكل والظهور، أو تتزعزع ثقتها بذاتها وتفقد اإلرادة يف الحكم.

- إدراك املرء لكونه يف حالة حرٍب ومن ثم تتهدده األخطار يجعل من تسليم كل السلطات لحفنٍة صغريٍة من الناس 

أمًرا طبيعًيا ورشطًا محتوًما للبقاء عىل قيد الحياة.

وإليكم مقاطع حوارية مميزة يف الرواية:

” أوبراين: ”كيف يؤكد إنساٌن سلطته عىل إنساٍن آخر يا وينستون؟

قال وينستون بعد تفكري: يجعله يقايس األمل

رد أوبراين: ”أصبت فيام تقول. بتعريضه لألمل، فالطاعة وحدها ليست 

كافيًة، وما مل يعاين اإلنسان األمل كيف ميكنك أن تتحقق من أنه ينصاع 

إلرادتك ال إلرادته هو؟

العقول  متزيق  أيًضا  وهي  به،  األمل  وإنزال  إذالله  هي  السلطة  إن 

ثانيًة وصياغتها يف قوالب جديدٍة من  البرشية إىل أشالٍء ثم جمعها 

اختيارنا.

هل بدأت تفهم أي نوٍع من العامل نقوم بخلقه اآلن؟ إنه النقيض التام 

ليوتوبيا املدينة الفاضلة التي تصورها املصلحون األقدمون، 

إنه عامل الخوف والغدر والتعذيب، عاملٌ يدوس الناس فيه بعضهم بعًضا،

عاملٌ يزداد قسوًة كلام ازداد نقاًء، إذ التقدم يف عاملنا هو التقدم باتجاه املزيد من األمل. لقد زعمت الحضارات الغابرة 

أنها قامت عىل الحب والعدالة أما حضارتنا فهي قامئٌة عىل الكراهية، ففي عاملنا ال مكان لعواطف غري الخوف والغضب 

واالنتشاء بالنرص وإذالل الذات، وأي يشٍء خالف ذلك سندمره تدمريًا“
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Alia’a Damascéneقراءة يف رواية جورج أورويل “1984”

اقتباٌس ملقطعٍ ثاٍن:

” رصخ وينستون بصوٍت عاٍل: ”ولكن كيف تستطيعون منع الناس من تذكر األشياء؟ إنه عمٌل ال إراديٌّ حتى أن أحًدا 

ال ميكنه أن يسيطر عىل ذاكرته، فكيف تستطيعون أنتم السيطرة عىل الذاكرة؟ إنكم مل تستطيعوا السيطرة عىل ذاكريت.

وبدت عالمات التهجم عىل وجه أوبراين وقال: بل عىل العكس، إنك أنت الذي عجزت عن السيطرة عليها، وهذا هو ما 

جاء بك إىل هنا. إنك هنا ألنك فشلت يف االنصياع ويف فرض االنضباط الذايت عىل نفسك، إنك مل تتقن عملية الخضوع 

التي هي مثن التعقل، وإمنا فضلت أن تكون مجنونًا ووضعت نفسك ضمن أقليٍة مؤلفٍة من فرٍد واحٍد هو أنت.

إن الواقع ال يراه إال العقل املنضبط يا وينستون، إنك تؤمن بأن طبيعة الواقع طبيعٌة بديهيٌة بذاتها، وعندما تضلل ذاتك 

وتوهمها أنك ترى شيئًا ما، فإنك تفتض أن كل اآلخرين يرون اليشء ذاته، ولكني أقول لك يا وينستون إن الواقع ليس 

، إن الواقع موجوٌد يف العقل البرشي وال يوجد يف مكاٍن سواه.إنه ليس موجوًدا يف العقل الفردي الذي  له وجوٌد خارجيٌّ

هو عرضٌة للوقوع يف األخطاء، كام أنه يفنى بفناء صاحبه، إنه ال يوجد إال يف عقل الحزب الذي يتسم بأنه جمعيٌّ وخالد.

وما يعتربه الحزب حقيقًة فهو الحقيقة التي ال مراء فيها، ومن املستحيل أن ترى الحقيقة إال بالنظر من خالل عيني 

الحزب.تلك هي الحقيقة التي يجب أن تعلمها من جديد يا وينستون، وهذا يحتاج منك أن تدمر ذاتك وهو أمٌر يتطلب 

قوة اإلرادة، يجب أن تُذل نفسك وتقهرها حتى ميكنك أن تكون عاقاًل.“

   

الجدير بالذكر أن العديد من العبارات املستعملة 

يف الرواية غدت متداولًة وشائعة االستخدام من 

”أورويل“  صفة  انترشت  وقد  إصدارها،   بعد 

لتعني الخداع الحكومي واملراقبة الرسية وتالعب 

املوثق. بالتاريخ  السلطوية  الشمولية   الدولة 
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ناهض حرت ..

ضحية  التطرف الديني 

صفحة إخبارية 
متعلقة بقضايا 
الملحدين 
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صفحة إخبارية 
متعلقة بقضايا 
الملحدين 

االسم: ناهض حرت

أن تقتني ريشًة وألوانًا يف بالد الظالم واملسامة »بالد الرشق« فأنت مجرم، وقد تؤذي بهذا الفعل غريك من حيث تدري 

أو ال تدري! فاإلتجار بالفنون ومشتقاتها أو تعاطيها محرٌّم وقد يكلفك ذلك حياتك ببساطة. بل وإّن هذا ألشد خطورًة 

من اقتناء أو اإلتجار بالسالح مثاًل. 

ال يظن البعض أين أبالغ؛ فنحن نعيش اليوم بركات بداية والدة الدولة اإلسالمية، وعليه فإن الجهاد يف سبيل تحقيق هذا 

الحلم مرشوٌع ويعّد مربًرا لكل أشكال الجرمية كام تشهد وسائل إعالمهم قبل غريها، فالغاية تربر الوسيلة والضورات 

تبيح املحظورات يف بالد العجائب هذه.

لقد باتت األسلحة بأنواعها تُباع يف الطرقات ببعض مناطق ريف حلب  شامل سوريا مثاًل.

لكن األسئلة التي تحضين حاليًا:

ماذا لو فكر أحٌد ما إرفاق صور ٍ توضيحيٍة  ملا تسمى بالكتب املقدسة؟ 

صوٌر ترشح كل آيٍة عىل حدة، من آياٍت وسَوٍر وقصص األنبياء وغريها من املواعظ واألحكام والرشائع؟ 

ومع مراعاة تطبيق كافة قواعد التحرميات املعهودة يف الرسم؛ من متويٍه للوجوه والتفاصيل الخلقية مثاًل... 

بفن  يسمى  ما  هذا  وباختصار  ببساطٍة 

ساخرًا  تراه  كنت  إن  الديني،  الكاريكاتري 

تشخيٌص  إال  ليس  أنه  مليًّا  تفكر  أن  فعليك 

وتصويٌر ألحداٍث و وقائع جاءت تلك الكتب 

عىل ذكرها.

»رسومات  صفحة  يف  ونرُشت   سبق  رسمًة 

تجسد  الديني؛  للفكر  الناقدة  ساخرة«  دينية 

الجنة  تصف  التي  القرآنية  اآليات  إحدى 

بالعرشات  عذراواٌت  حورياًت  ونعيمها، 

ُوِصفْت  وقد  األشاوس،  الرجال  بأحد  يُحطَن 

أجسادهن بدقٍة متناهية تنافس وصف أروع 

رواد الشعر اإليروتييك: أجساٌم وأثداٌء مكورٌة 

مخلدوٌن  غلامٌن  مثريٍة؛  ترشيحيٍة  وتفاصيل 
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صفحة إخبارية 
متعلقة بقضايا 
الملحدين 

يطوفون لخدمة الجميع هنا وهناك وألغراٍض معروفٍة، 

كبالٍغ  قُّدم  لو  وصٌف  باملخترص  الخمر...  من  وأقداٌح 

لوصف إحدى الشقق يف البالد اإلسالمية »العفيفة« لتّم 

اقتحامها بتهمة الدعارةعىل الفور.

تم  قد  اللوحة  تلك  تداول  إثر  وعىل  أنه  واملؤسف 

اغتيال أحد الكتّاب العرب لدى مشاركته لهذه الرسمة 

وسائل  بإحدى  الشخصية  صفحته  عىل  التوضيحية 

التواصل االجتامعي عىل الشبكة العنكبوتية. ناهض حت.

مواليد  من  أردين  يساريٌّ  وصحايفٌّ  كاتٌب  حت،  ناهض 

االجتامع  علم  قسم  األردنية  الجامعة  خريج   ،1960

والفلسفة، ماجستري فلسفة يف الفكر السلفي املعارص.

 سجن ملراٍت عديدٍة، تعرض ملحاولة اغتياٍل سنة 1998 اضطر عىل إثرها إلجراء عدٍد من العمليات الجراحية، وألسباٍب 

أمنيٍة غادر عامن إىل لبنان.

يعمل يف صحيفة األخبار اللبنانية بعد أن ُمنع من الكتابة  يف الصحافة األردنية.  له عدة إسهاماٍت فكريٍة  يف نقد اإلسالم 

السيايس والفكر القومي والتجربة املاركسية العربية،  اغتيل أمام القرص العديل عىل يد أحد اإلسالميني يف 25 أيلول 

سبتمرب عام 2016 بعد قضيٍة قضائيٍة رُفعت ضده إثر مشاركته لتلك الرسمة التي تصّور إحدى اآليات القرأنية بحذافري 

ما جاء فيها، مام أثار حفيظة املسلمني ووجدوها تطاواًل عىل إلههم فكان اغتياله شفاًء للصدور ونرًصا مؤزًرا لله ودينه.

أفلت  االنتقام  عن  عجز  إن  فإلههم 

الستداد  ندري  ال  حيث  من  كالبه 

صورت  هكذا  وجهه،  وماء  كرامته 

السوداء  وقلوبهم  الصغرية  عقولهم 

ذلك القابع يف السامء؛ من يتعبدونه 

تطبيق  عىل  متسابقني  نهار  ليل 

يف  والجهاد  كلمته  إعالء  من  وصاياه 

عن  والنهي  باملعروف  واألمر  سبيله 

جنته  به  تعّج  الذي  املنكر  املنكر، 

الكاذبة املوعودة.
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صفحة إخبارية 
متعلقة بقضايا 
الملحدين 

 moussa eightyzz وبني أيدينا اآلن الرسالة التي قدمها

الرسام املبدع وصديق املجلة واملساهم فيها بإبداعاته )تعليًقا( عىل هذه الجرمية . 

moussa eightyzz
ألهذه الدرجة تشعرون بهشاشة دينكم وترتعبون من قلم وريشة؟!

إنسان يتم قتله بسبب رسمة.. وصفحات املواقع اإلسالمية متتلئ بالتهليل والتكبري.

هل نعيش يف مشفى كبري للمجاذيب واملختلني عقليا يسمى الوطن العريب؟!

واإلرهايب القاتل كان إمام مسجد سابق..لكنه طبعا ليس له أي عالقة باإلسالم من قريب أو بعيد، كام 

أكدت دار اإلفتاء األردنية!.. فصاحبنا عىل ما يبدو تعمق يف قراءة قصص شكسبري ونصوص الفلسفة 

الوجودية وسامع سيمفونيات بيتهوفن، وهذا ما جعله إرهابيا يجز أعناق الكفار أعداء الله.. واضحة 

أليس كذلك؟

ليس له عالقة باإلسالم.. تلك العبارة السمجة اململة املنفرة التي توجهونها دوما إىل من ينتقد 

اإلرهاب وال توجهونها أبدا إىل من ميارسه.

مللنا من هذا الهراء، من املراوغة والتقيع ولفت األنظار والرنجة الحمراء، فاملسئول عن اإلرهاب 

ليس فقط اإلرهابيون، وإمنا أيضا كل من يراوغ ويرقع ويدافع عن هذا الدين وذلك التاث العفن 

الذي يفرز لنا إرهابا كل يوم وتتعامون عن رؤية ذلك .. 

تبا لربودكم ونفاقكم وميوعتكم، وتبا لدينكم الصحراوي القذر الذي مل نر منه سوى الجهل واإلرهاب 

الخراب..

لن نعتف مبرقعني مصلحني مسلمني عرصيني، وذلك ألننا ببساطة ال نرى لهم تأثريا عىل األرض، فكل 

ما نراه أمام أعيننا هو البغدادي والزرقاوي والظواهري وابن الدن وابن عبد الوهاب وابن تيمية، كل 
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إعداد 
Alia’a Damascéne
moussa eightyzz

صفحة إخبارية 
متعلقة بقضايا 
الملحدين 

ما نراه هو البتودوالر والتفجري والدم.. 

ال نراكم متنعون الجرمية، فقط نراكم تربروها بعد وقوعها!

ختاما فالقضية ليست املسلمني ولكن القضية هي الدين الذي يحولهم إىل قتلة.. وأعدكم بإسم 

النشطاء امللحدين العرب أننا سنستمر يف فضح هذا الدين بال توقف وبكل الوسائل.. بالكتب 

واملقاالت والفيديوهات والرسومات، باملعرفة والجد والعلم، وباإلستهزاء والسخرية والنكات حتى 

يتعرى اإلسالم متاما، كام يحدث وسيحدث واأليام بيننا.
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محمود جامل

سلسلُة أحكام 
أهل الذمة )5(

صدر يف عهد املتوكل مرسوٌم بقراٍر جاء فيه: 

”إن الله اصطفى اإلسالم دينا فرشّفه، ونرصه وأظهره وفّضله، فهو الدين ال يُقبل غريه. َوَمْن يَبْتَغِ 

النبيني  ِمْنُه.. بعث به صفيه وخريته من خلقه محمدا فجعله خاتم  يُْقبََل  فَلَْن  ِديًنا  اإْلِْساَلِم  َغرْيَ 

وسيد املرسلني.. أسعد به أمته وجعلهم خري أمة أخرجت للناس. وأهان الرشك وأهله، ووضعهم 

وصغرهم وقمعهم وخذلهم، وتربأ منهم ورضب عليهم الذلة واملسكنة.

سلسلٌة تتناول كيف عاش املسيحيون يف ظل الخالفة اإلسالمية 
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محمود جمال

سلسلة أحكام أهل الذمة )5( 

َقِّ ِمَن 
ْ
 يَِدينُوَن ِديَن ال

َ
ُ َول

ُ
َُّ َورَُسول َم الل ُموَن َما َحرَّ  ُيَرِّ

َ
ِخِر َول

ْ
َْوِم ال  بِالْ

َ
َِّ َول  يُْؤِمنُوَن بِالل

َ
يَن ل ِ

َّ
وقال: ﴿قَاتِلُوا ال

ْزَيَة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرون﴾ ِ
ْ
ِكتَاَب َحتَّ ُيْعُطوا ال

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

َّ
ال

وطبع عىل قلوبهم وخبث رسائرهم وضامئرهم، فنهى عن ائتامنهم والثقة بهم لعداوتهم للمسلمني، وغشهم وبغضائهم 

َْغَضاُء ِمْن   وَدُّوا َما َعِنتُّْم قَْد بََدِت الْ
ً

لُونَُكْم َخبَال
ْ
 يَأ

َ
 َتتَِّخُذوا بَِطانًَة ِمْن ُدونُِكْم ل

َ
يَن آَمنُوا ل ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
فقال: ﴿يَا أ

َبُ﴾
ْ
ك

َ
ِْف ُصُدورُُهْم أ فَْواِهِهْم َوَما تُ

َ
أ

ُمْؤِمِنني﴾ 
ْ
ْوِلَاَء ِمْن ُدوِن ال

َ
َكفِِريَن أ

ْ
 َتتَِّخُذوا ال

َ
يَن آَمنُوا ل ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
وقال: ﴿يَا أ

ُمْؤِمِنني﴾ 
ْ
ْوِلَاَء ِمْن ُدوِن ال

َ
َكفِِريَن أ

ْ
ُمْؤِمنُوَن ال

ْ
 َيتَِّخِذ ال

َ
وقال: ﴿ل

 َيْهِدي 
َ

ََّ ل إِنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ الل
َُّهْم ِمنُْكْم فَ ْوِلَاُء َبْعٍض َوَمْن َيتََول

َ
ْوِلَاَء َبْعُضُهْم أ

َ
َُهوَد َوانلََّصارَى أ  َتتَِّخُذوا الْ

َ
وقال: ﴿ل

الِِمني﴾“. َقْوَم الظَّ
ْ
ال

هل هناك حاجٌة ألن أذكر أن من صدر عنه هذا املرسوم مل يكن رجل دين، بل كان حاكاًم سياسيًا، يحكم 

امرباطوريًة متامية األطراف، كانت النسبة األكرب من شعوبها من أهل الكتاب، من املسيحيّني بالذات؟!
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محمود جمال

سلسلة أحكام أهل الذمة )5( 

صدرت  رشعية-  كمقدمة  القرآنية-  النصوص  فيها  ُحشدت  منربية  بُخطبٍة  أشبه  جاءت  التي  االفتتاحية،  هذه  وبعد 

القرارات اإلدارية، وجاء فيها باختصار: 

»انتهى إىل أمري املؤمنني أن أناًسا يستعينون بأهل الذمة يف أفعالهم.. فأعظم ذلك وأنكره وأكربه وتربأ إىل الله منه، وأحب 

التقرب إىل الله تعاىل بحسمه والنهي عنه، ورأى أن يكتب إىل والة الثغور واألجناد يف ترك استعاملهم للذمة يف يشء من 

أعاملهم وأمورهم، واإلرشاك لهم يف أماناتهم وما قلدهم أمري املؤمنني إياه، وجعل يف املؤمنني الثقة يف الدين واألمانة 

وحسن الرعاية والكفاية ما أغنى عن االستعانة باملرشكني بالله املكذبني برسله الجاحدين آلياته الجاعلني معه إلها آخر.. 

والله يعني أمري املؤمنني عىل نيته يف تعزيز اإلسالم وأهله، وإذالل الرشك وحزبه“.

 وهكذا؛ فقد كان هذا هو دأب الخليفة املسلم وسعيه الدؤوب؛ إذالل الرشك وأهله، أعني: إذالل من يُفتض أنهم 

شعبه!

ثم مرة أخرى ويف املرسوم ذاته، يؤكد عىل املرسل له فيقول: ”ال يُستعان بأحٍد من املرشكني.. وال يعلمن أمري املؤمنني 

أنك استعنت وال أحد من عاملك وأعوانك بأحد من أهل الذمة يف عمل، والسالم“.

وتكرر األمر عينه يف زمن الخلفاء؛ املقتدر بالله، والرايض بالله، والقادر بالله، والقائم بأمر بالله الذي كان قد وىل بعض 

رجال الكنيسة املرصية وعدًدا من األقباط وظائف كتابية وإدارية، لكن هذا الوضع مل يستمر طويالً، إذ عاد ليقتفي سرية 

أبيه القادر- الذي طبق الرشوط العمرية بعد انقطاع - يف إذاللهم.

وعن ذلك يقول ابن القيم حرفيًا: »ثم انتبه اآلمر بالله من رقدته، وأفاق من َسْكرته، وأدركته الحمية اإلسالمية والغرية 

املحمدية، فغضب لله غضب نارص للدين وبار باملسلمني، وألبس الذمة الغيار وأنزلهم باملنزلة التي أمر الله تعاىل أن 

ينزلوا بها من الذل والصغار، وأمر أال يولوا شيئا من أعامل اإلسالم، وأن يُنشئوا يف ذلك كتابا يقف عليه الخاص والعام«.

يال الهول! ..  أكل هذا من أجل قراره بطرد األقباط من وظائفهم؟!

وكسابقيه، كتب مرسوًما بدأه مبقدمة عمد فيها إلظهار علّو اإلسالم عىل غريه من األديان التي يعتنقها أكرثية شعبه، إذ 

ُحرشت فيها كل املعاين الدينية تصغريًا وتحقريًا، فافتتحه يقول:
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بالقوة  املتوحد  القاهرة،  بالقدرة  املنفرد  بأسامئه،  يدعوه  من  دعاء  واملجيب  وسامئه،  أرضه  يف  املعبود  لله  ”الحمد 

الظاهرة.. الذي رّشف دين اإلسالم وعظمه.. وفّضله عىل كل رشع سبقه وعىل كل دين تقدمه.. وصىل الله عىل الذي 

الكفر قاصمة،  نبوته لظهر  الحنيف.. فكانت  القيم  بالدين  كافة  الناس  إىل  املنيف، وبعثه  باصطفائه إىل محله  رفعه 

ورشيعته ملن الذ بها من كل رش عاصمة، وحججه ملن عاند وكفر خاصمة، حتى أذعن املعاندون واعتف الجاحدون وذل 

املرشكون.. وأرشق وجه الدهر برسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس بدعوته يف دين الله أفواجا، وأرشقت عىل الوجوه 

شمس اإلسالم، واتسق قمر اإلميان، وولت عىل أدبارها مهزومة عساكر الشيطان“.

وبالطبع مل يكن الوعظ هو الغرض من تلك االفتتاحية، بل إضفاء الرشعية عىل القرارات السياسية، وهو ما نقرأه يف 

الفقرة التالية من املرسوم حني يقول: 

»إن أمة هداها الله إىل دينه القويم، وجعلها دون األمم الجاحدة عىل رصاط مستقيم، تويف من األمم سبعني.. حقيقة 

بأن ال يوايل من األمم سواها، وال يُستعان )أي يوظف( مبن خان الله، خالقه ورازقه وعبد من دونه إلها، فكذب رسله 

وعىص أمره واتبع غري سبيله واتخذ الشيطان وليا من دونه«.

وبالطبع أيًضا ال يتوقف ما يرمي إليه املرسوم عند حدود هذا القانون اإلداري، بل يذهب إىل أبعد من ذلك بكثري، إذ 

يقول ابن القيم: 

”ومعلوم أن اليهود والنصارى موسومون بغضب الله ولعنته، والرشك به والجحد لوحدانيته، وقد فرض الله عىل عباده 

يف جميع صلواتهم أن يسألوه هداية سبيل الذين أنعم عليهم.. ويجنبهم سبيل الذين أبعدهم من رحمته وطردهم 

عن جنته، فباءوا بغضبه ولعنته من املغضوب عليهم والضالني. فاألمة الغضبية هم اليهود بنص القرآن، وأمة الضالل 

َبْت  هم النصارى املثلثة عباد الصلبان، وقد أخرب تعاىل عن اليهود بأن لهم الذلة واملسكنة والغضب فقال تعاىل:﴿َوُضِ

َِّ﴾. وحكم سبحانه بينهم وبني املسلمني حكاًم ترتضيه العقول،  ُهْم َكنُوا يَْكُفُروَن بِآيَاِت الل نَّ
َ
َمْسَكنَُة َذلَِك بِأ

ْ
َعلَيِْهُم ال

َُّ وََغِضَب  َِّ َمْن لََعنَُه الل نَبِّئُُكْم بَِشٍّ ِمْن َذلَِك َمثُوَبًة ِعنَْد الل
ُ
ويتلقاه كل منصف باإلذعان والقبول، فقال: ﴿قُْل َهْل أ

ِبيِل﴾. َضلُّ َعْن َسَواِء السَّ
َ
َِك َشٌّ َمَكنًا َوأ

َ
ول

ُ
اُغوَت أ َنَاِزيَر َوَعبََد الطَّ

ْ
ِقَرَدَة َوال

ْ
َعلَيِْه وََجَعَل ِمنُْهُم ال

َبَْعَثَّ َعلَيِْهْم 
َ

ذََّن َربَُّك ل
َ
ثم حكم عليهم حكاًم مستمرًا يف الذراري واألعقاب، عىل مر السنني واألحقاب، فقال ﴿َوإِْذ تَأ

ِعَقاِب﴾ فكان هذا العذاب يف الدنيا ببعض االستحقاق، 
ْ
يُع ال َعَذاِب إِنَّ َربََّك لََسِ

ْ
ِقيَاَمِة َمْن يَُسوُمُهْم ُسوَء ال

ْ
 يَْوِم ال

َ
إِل

الناس قلوبًا، وأخبثهم طوية، وأردؤهم سجية، وأوالهم  َواٍق. فهم أنجس  ِمْن  اللَِّه  ِمَن  لَُهْم  َوَما  ولعذاب اآلخرة أشق 

ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم.﴾ فهم 
ْ

ْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم ِف ال َر قُلُوَبُهْم لَُهْم ِف ادلُّ ْن ُيَطهِّ
َ
َُّ أ يَن لَْم يُرِِد الل ِ

َّ
َِك ال

َ
ول

ُ
بالعذاب األليم ﴿أ
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 قَِليًل﴾. وأخرب عن سوء ما 
َّ

ِلُع َعَ َخائِنٍَة ِمنُْهْم إِل  تََزاُل َتطَّ
َ

أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده املؤمنني و﴿َل

ْحِت﴾. الُوَن لِلسُّ كَّ
َ
َكِذِب أ

ْ
اُعوَن لِل يستمعون ويقولون، وخبث ما يأكلون ويجمعون فقال: ﴿َسمَّ

وقطع املواالة بني اليهود والنصارى وبني املؤمنني، وأخرب أنه من توالهم فإنه منهم يف حكمه املبني فقال وهو أصدق 

ْوِلَاء﴾. وأخرب عن حال متوليهم مبا يف قلبه من املرض 
َ
َُهوَد َوانلََّصارَى أ  َتتَِّخُذوا الْ

َ
يَن آَمنُوا ل ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
القائلني: ﴿يَا أ

تُِصيبَنَا  ْن 
َ
أ َْش  َيُقولُوَن نَ ِفيِهْم  يَُسارُِعوَن  َمَرٌض  قُلُوبِِهْم  ِف  يَن  ِ

َّ
ال فقال: ﴿َفَتَى  والدين  العقل  فساد  إىل  املؤدي 

َدائَِرٌة﴾. ثم أخرب عن حبوط أعامل متوليهم ليكون املؤمن لذلك من الحذرين. وتربأ سبحانه ممن اتخذ الكفار أولياء من 
دون املؤمنني وحذره نفسه أشد التحذير“.

وبعد كل هذا اإلرهاب، كان التذكري بضورة امتهان أهل الذمة وإهانتهم، باعتبار أن يف ذلك قرىب إىل الله، فقال: 

”فمن رضوب الطاعات إهانتهم يف الدنيا قبل اآلخرة التي هم إليها صائرون، ومن حقوق الله تعاىل الواجبة أخذ جزية 

رءوسهم التي يعطونها عن يٍد وهم صاغرون“.

لقد كان من األهمية مبكان أن نُورد نصوص املراسيم )الرشعية/ السياسية( الصادرة باسم اإلسالم من أعىل سلطٍة يف دولة 

الخالفة، لفئة أهل الذمة؛ أي املسيحيون بالدرجة األوىل ثم اليهود، تلك الفئة التي كانت عىل مدار قرون مُتثل األكرثية 

يف مرص وربوع اإلمرباطورية، ذلك ألنها وثائق كاشفة، وكدت أن أقول فاضحة، توضح لنا كيف كان الخلفاء يعاملون 

تعيش يف كنف  املرصي،  الشعوب، ويف مقدمتها شعبنا  كانت  رعاياهم، وكيف  يتعاطون مع  كانوا  مواطنيهم، وكيف 

العرب، يف ظل ما يسمى بالفتح اإلسالمي.

ولعل معاين الذل والتحقري والتصغري والتمييز الديني 

أو  رشٍح  إىل  تحتاج  ال  أجدادنا  بنارها  اكتوى  التي 

تفسري، فقد أّدت بالغة املراسيم، مبا ُحرش فيها من 

نصوص قرآنية، تلك املهمة ووفت. ولعل القارئ ال 

يحتاج إال ليشٍء من الخيال يعود به إىل الوراء قلياًل، 

سلطات  إليه  توّجه  قبطيًا  مرصيًا  نفسه  ليتخيل 

االمتهانات  هذه  كل  بها  خطابات  العريب  االحتالل 

الذين  املضللني  ليسأل  يعود  ثم  ولدينه،  لشخصه 

أما من حمرة  باملحتل:  املرصيني  لتحيب  يروجون 

خجل؟! 
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الثلث األخري من  إىل  الخالفة، ووصلنا  استعرضنا رسيًعا خري عصور  أن  إذن؛ ميكننا اآلن، وبعد 

القرن الخامس الهجري، أن نوجز ما أوردناه يف مقالنا هذا وسابقه بالقول: 

بداية من دولة الخالفة الراشدة ورمزها األول الفاروق عمر بن الخطاب، ومروًرا بـ عمر بن عبد العزيز رمز الدولة 

األموية األشهر، وانتهاًء بالدولة العباسية برموزها أيب جعفر املنصور، واملهدي، وهارون، واملتوكل، واملقتدي، والقادر، 

والقائم بأمر الله، كان هذا هو حال األكرثية العددية من الشعب، وكانت القاعدة الرشعية الحاكمة للقرارات اإلدارية 

التي تخّصهم: ستدفعون الجزية أذالء صاغرين، ويف الوقت عينه ال يحق لكم تويل أية مناصب يف الدولة تعينكم عىل 

دفعها!

فهل تغري الحال بعد أن غابت شمس الدولة العباسية؟ 

هذا هو السؤال الذي سنجيب عليه يف املقال القادم إن شاء الله، لنختم به هذه الجزئية من بحثنا.

 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.

https://secularegypt.com
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آراء املحاورين تعرب عنهم وال تعرب عن سياسة املجلة 

أحمد سليامن، مدرٌّس سوريٌّ من خريجي 

الجيل األول لجامعة ترشين مبدينة الالذقية 

فيها  محارًضا  عمل  والفيزياء،  الرياضيات  قسم 

فيام بعد لعدة سنوات، إضافًة لقيامه بتدريس ماديت 

البحرية  الكلية العسكرية  أيًضا يف  الرياضيات والفيزياء 

ملدة عامني؛ كام ودرّس بالجزائر لثالث سنوات.

اثنتني  مدى  عىل  والزال  )الخيام(  تعليميًا  معهًدا  افتتح  ثم 

وعرشين عاًما وحتى اليوم.

متزوج ولديه ثالثة أبناء. مل ينتمي إىل أي حزٍب أو تنظيٍم رغم تعاطفه 
مع الفكر اليساري إال أنه مل يغريه لالنضامم بني صفوفه ألنه وكام يقول الهدف األسمى للحياة هو 

االنعتاق والحرية.

 عاشٌق للسالم والحب والحياة.

أهاًل ومرحبًا بحضتك أستاذ أحمد ضيًفا عزيزًا عىل صفحات مجلة امللحدين العرب.

س1 - يسعدنا بدايًة أن نتعرّف بك ونتقرّب منك أكرث، حبّذا لو تخربنا عنك وعن البيئة التي ترعرعت 

فيها، هل تلقيت تربيًة دينية ما، وماكان دور األهل واملدرسة أيًضا بتنشئتك وطريقة تحليلك وتفكريك؟

وهل من قصٍص مميزٍة تشاركنا بها من تلك املرحلة، ومرحلة املراهقة وما يعتيها عادًة من صدماٍت 

أو مفارقاٍت ما أو وقائع تؤثر بك وال تفارقك لليوم؟

 

ج1 -منذ نعومة أظفاري راودتني تساؤالٌت تعّودت أن أحاول اإلجابة عليها بنفيس بعد اإلحباطات 

املتتابعة التي أصبت بها وخيّبت آمايل بالحصول عىل أجوبٍة ذات مغزى، حيث كنت أتلّقى إجاباٍت 

عىل تساؤاليت من نوع:  الله أراد، الله قرر،هذه مشيئة الله...وهذا ما عّزز الروح الفردية لدّي مام 
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والروايات  الفلسفة  كتب  إىل  الهروب  بعيًدا عن محيطي من خالل  األجوبة  البحث عن  إىل  دفعني 

العاملية. وما ساعدين كثرياً توفر هذه املصادر مجانًا وقتها من خالل املراكز الثقافية وسياراتها الخاصة 

بإعارة الكتب بشكٍل دوريٍّ شهريًا.

 ففي قريتي الصغرية )املزيرعة( كانت سيارة املركز الثقايف تأخذ مكانها بداية كل شهٍر يف وسط القرية 

وهي مكتنزٌة بالكتب املتنوعة ملن يريد استعارتها لتعود يف بداية الشهر التايل مام يسمح للمستعري 

تبديل كتبه دوريًا.

 أذكر أنني إبان تخرجي من املرحلة الثانوية تركت قريتي للعمل كمدرس رياضيات وفيزياء يف ثانوياٍت 

تم افتتاحها ارتجاليًا يف األرياف مع نقٍص كبريٍ يف الكوادر التعليمية وقتها ليتم تبليغي من قبل الرشطة 

وبشكٍل رسميٍّ أن املركز الثقايف أقام دعوى ضدي بتهمة عدم إعادة الكتب املستعارة مدعومًة من 

املحافظ؛ مع حرماين من االستعارة ملدة سنة ما مل أعد تلك الكتب.

من الناحية االقتصادية بدأت أعتمد عىل نفيس منذ كان عمري 11 عاًما من خالل التعليم، فقد افتتحت 

دوراٍت تعليميًة صيفيًة يف مدرسة القرية لطالب املرحلة االبتدائية مقابل لريتني سوريتني يف الشهر مع 

العلم أن معظمهم كان يتهرب من الدفع. كنت يف الصف التاسع ويف فتة االستعداد لالمتحان كنت 

أعطي دروًسا مأجورًة ألمثايل يف الرياضيات مع العلم أنهم جميًعا أكرب مني سًنا )دخلت املدرسة قبل 

سنتني من الوقت الطبيعي لدخولها(. ويف املرحلة الثانوية تابعت إعطاء الدروس وحققت بعض النجاح 

مام كرس استقالليتي االقتصادية التي أثرت تأثريًا كبريًا يف حيايت. 

س2 - باعتبارك مجاهٌر بأفكارك الغريبة عام هو سائٌد يف مجتمعنا، هل واجهت مضايقاٍت ما سواء 

بالواقع أو باإلنتنت، وكيف يتعامل محيطك من أهٍل وأصدقاٍء وزمالء مع ما ال تتواىن عن الترصيح 

به من آرائك وقراءاتك للحياة؟ وكأب، كيف تعاملت وتتعامل مع أسئلة أبنائك؛ وما طبيعة النقاشات 

بينكم، هل تتدخل مثاًل مبا يطلعون عليه أو ما يعتقدون؟ 
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ج2 -مل أبح بأفكاري تلك األيام فقد كنت صموتًا صمت املوىت بينام كنت أغرف املعرفة بكل هدوء 

ورمبا بكل رسيٍة مام أبعدين عن املعاناة من الكثري من االتهامات التي كان ميكن أن تكال يل من نوع: 

ملحد، متمرد، خارج عن السيطرة. ..

مل ألِق باالً آلراء اآلخرين التي ال يهمني أمرها مع أنني أشعر باالمتنان للجميع الذين تفهموا استقالليتي 

الفكرية بشكٍل خاٍص حيث كانوا يقبلون مني أفكاًرا ال يتحملونها من أمثايل.

األمر الذي أستطيع تأكيده هو أنني مل أعتف بوجود ما يسمى الله أو ما يعادله منذ كان عمري أربع 

سنوات، بل كنت أسخر يف قرارة نفيس ممن ينحو هذا املنحى يف التفكري. 

 بخصوص أوالدي: من املؤكد أنني مل أجب أحدهم يوًما عن سؤال بأن الله أراد!  وكنت حريًصا يف 

تعليمهم عىل خلق الرغبة يف املعرفة لدرجة أنني أيام طفولتهم كانت إحدى األلعاب املفضلة هي 

لعبة األعداد والعمليات الرياضية وكاسيتات اللغات األجنبية وبعض األجهزة املوسيقية وكثريًا من رقع 

الشطرنج وفق ما هو متوفر اقتصاديًا. مل أتدخل يوًما يف طريقتهم بتكوين أفكارهم بل كنت معجبًا 

دوًما مبساحة الحرية الفكرية لديهم.

س3 - ماهي أهم الكتب التي قرأت وتنصحنا بها، وهل هناك كتّاٌب أو مفكرين محددين تأثرت بهم 

وتجدهم األقرب لطريقة تعاطيك مع أمور الدنيا؟

ج3 - مل أشعر طيلة حيايت أنني محظوٌظ أكرث مام فعلت وأنا يف املرحلة اإلعدادية أن هناك كُتّابًا من 

أي  يوًما  أطق  مل  لكنني  وشوبنهامير  انجلز  نوع  من  وفالسفة  وكازانتزايك  ونيتشه  دوستويفسيك  نوع 

رجل سياسٍة أو عسكرٍة أو ديٍن...وأكرث من ال أطيقهم زمرة الناصحني ونواميسهم التي تقيد الحرية 

وحوائطهم املكدسة بالوصايا.
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س4 - كمدرس، مارأيك باملناهج السورية عىل سبيل املثال، وهل  من رؤيٍة أو إضافاٍت تقتحها لو 

أمسكت بالقرار حول تعديل ماميكن تعديله فيها؟ وإىل أي مدى قد يتحمل قطاع التبية والتعليم يف 

بالدنا مسؤولية ما آلت إليه البالد؟

ج4 - املناهج مل تكن يوًما باملستوى الذي يليق بوطن خصوًصا األسئلة االمتحانية التي سّخفت عملية 

التعليم بسبب منطيتها الكريهة؛ فقتلت روح التفكري العلمي لدى األجيال عىل مدى عرشات السنني 

ليقيض الفساد والغش يف االمتحانات عىل البقية الباقية من روح التنافس الرشيف واإلبداع.

س5 - هل من أحاديث وحواراٍت جانبيٍة تفتحها مع طالبك عادًة؟ وماهي أدواتك كمدرٍس للرياضيات 

والفيزياء، بصورٍة أخرى كيف تتعاطى مع أسئلٍة دينيٍة يف حال سبق وواجهت هكذا أسئلة مثاًل أو عىل 

افتاض هذا؟.

ج5 - خالل عمل كمدرس والذي بدأ أصاًل يف وقٍت مبكٍر للغاية، تعودت أن أطرح التساؤالت من خالل 

موضوع الدرس واكتفيت دوًما باألفكار التي ترشح عن موضوع الدرس ومل أتعرض يوًما داخل الصف 

ألسئلٍة فلسفيٍة محرجٍة، فقد كان الوقت ضيًقا دوًما كوننا ندخل يف كل التفاصيل املتعلقة مبوضوع 

الدرس مبا يزيد عن املنهاج املقرر

س6 -تتزايد الجرأة عىل تابو الدين، والذي لطاملا كان خطًا أحمر الميكن االقتاب منه بهذا الوضوح كام 

يف السنوات األخرية وخاصًة مع انتشار وسائل التواصل االجتامعية عىل الشبكة العنكبوتية،  هل لك 

تصوٌر حول أسباب االبتعاد عن الدين، وهل من نتائج لهذا عىل املدى البعيد بظنك؟

ج6 - لن مير ما حدث وما يحدث دون أن يتك أثرًا مهاًم، لكنني أخاف أن ميتد الزمن حتى يظهر هذا 

األثر. متى سيزاح الفكر الديني من التداول بالطريقة الجنونية التي هو عليها؟يف الواقع من الصعب 

التنبؤ كام أظن.
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س7 - رغم أن التصنيفات مجرد كالٍم غالبًا ما يكون قارًصا عن وصفنا بدقة، إال أنها أقرب ما ميكن أن 

يخترص توصيف توجهاتنا أو منط تفكرينا أو آلية تناولنا ملا حولنا، أين ميكنك أن تُصنف نفسك حسب 

األوصاف املتعارف عليها، ملحد، الديني، علامين...؟

ج7 - أكره كل التصنيفات وأكره أن يحّول الشخص إىل مجرد صفة، وأظن أن اإلنسان أكرث سمًوا من كل 

الصفات. فالكلامت: ملحد،علامين، مدين...ال تعني يل الكثري. وبطبيعة الحال ال يستميلني أي مذهٍب 

أو حزٍب أو منظمٍة أو ...ما يستميلني هو اإلنسانية والعلم.

س8 - ”متى ستقترص القداسة عىل الفرد والعلم والعمل؟

 -متى سيتوقف اإلعالم عن تغذية الحروب؟

 -متى ستُهدم كل املعابد ومتحى كل العقائد، وتستعاد الحرية...“

أسئلٌة طرحتها حضتك، هل ميكنك توقّع اإلجابات؟ وهل دور العبادة تلك والتي استنتزفت املزيد من 

الجهد؛ واحتلت الكثري من الجغرافيا؛ وقضت عىل الفضول املعريف؛ وأنتجت القمع الفكري؛ وعطلت 

التطور العلمي؛ وكانت وبجدارٍة املصنع الرئيس للجرمية -كام سبق وقلت- فهل مراكز التسويق هذه 

حسب تعبريك لها اليد الطوىل مبا جرى ويجري وسيجري إن مل تُكبّل؟

ج8 - أظن أن عام 1979 كان بداية عرص االنحطاط الحايل، كونه بداية الردة الدينية الكريهة والتي 

استغلتها القوى االستعامرية إلعادة انتاج الطائفية والتخلف.

س9 - لديك صفحٌة عىل موقع التواصل االجتامعي الفيس بوك، هل لديك صفحاٌت أو مواقع أخرى 

الكتونية أو غريها؟ وماهو تقييمك لهذا النوع من املساحات االفتاضية لنرش األفكار وفتح الحوارات 

التي قد يفتقدها الواقع؛ أو إن وجدت فتكون عىل نطاٍق أضيق. 

 وهل من ردوٍد أو تعليقاٍت مميزٍة أثارت انتباهك،  أو مفارقاٍت تذكرها؟ 
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 ج9 - مل أجب يوًما عن سؤاٍل مطروٍح بطريقٍة مداورٍة، وعندما أبدي رأيي ال أفكر مطلًقا فيام سيتكه 

من أثٍر عىل املتلقي، كام أنني مل أعاين يوًما من ذلك بل أشعر أن اآلخرين يتقبلون آرايئ رمبا أكرث مام 

يتقبلونه من أترايب طيلة حيايت.

س10 - دفع الكثريون يف بالدنا حياتهم مثن أفكاٍر وأسئلٍة تجول يف رؤوسهم، من فرج فودة إىل مؤخرًا 

الكاتب األردين ناهض حت، حيث كانوا ضحية تغلغل الفكر الديني بني طبقات الشعب، واستغالل تجار 

الدين والبرش لهذا ملآرب كثرية، عرب تحويل اإلنسان البسيط إىل مجرٍم برتبة رشف، وبجولٍة رسيعة عىل 

تعليقات الناس عىل اغتيال ناهض حت مثاًل، وما تكّشف عنه من ذلك الكم املرعب من الحقد والقذارة 

لدى السواد األعظم من شعوبنا، هل من أمٍل بالتغيري والنهوض وتوقف الحروب هنا؟

ج10 - يبدو أنه البد من أن يدفع أحدهم الثمن يك يكون منارًة لآلخرين، فاملتعيشون من الفكر الديني 

لن ينسحبوا بهذه البساطة وسيدافعون بكل ما ميلكون عن اإلبقاء عىل العادات السائدة والتي متجدهم 

وتعل من شأنهم مام يفقدنا األمل بالتغيري. وال أظن أنهم ميلكون سالًحا أمىض من االغتياالت. أعتقد 

أن اتساع الفكر التحرري سيقنعهم أن االغتياالت لن تحل املشكلة وإال فعليهم أن يغتالوا الكثريين 

والبد عندئٍذ من أن ينكشفوا. إضافًة إىل أن االغتياالت تكشف عجزهم وتساهم يف متدد الفكر الحر 

مام يجعل عملية التغيري أقرب.

س11 - هل سيغدو اإلسالم يوًما ما تهمًة بالفعل؟ 

هناك محاوالٌت حثيثٌة إلنقاذ ما تبقى من كرامته وماء وجهه، برأيك إىل أي مدى سينجح هؤالء بإطالة 

إىل  ”املعتدلني“  بـ  تسميتهم  ما يصطلح عىل  ينجح  أن  املمكن  بالدنا؟ وهل من  الدين يف  عمر هذا 

تحويله إىل يشٍء آخر كثقافٍة أو أسلوب حياٍة مثاًل ال أكرث؟

املسلمون املعتدلون: أظنهم لب املشكلة، فأنا ال أعتقد أنهم أكرث من مرشوٍع إرهايبٍّ مؤجٍل، فكل من 

ينظر إىل القرآن بقدسية لن يعود سويًا يوًما ما. تعاليم القرآن ودعواته املستمرة للجهاد والقتل وتحقري 
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السفور،االختالط... الرقص،  األدب،  الفن،  املوسيقىن  اإلنسانيات:  كل  ومحاربة  القرح  وتنحية  املرأة 

يكون  أن  ميكن  ال  التعاليم  هذه  زريبة  يدخل  من  والخضوع.  والخنوع  والطاعة  العبودية  وتكريس 

معتداًل عىل اإلطالق. التسمية: إسالمي معتدل مزورة الغاية منها املحافظة عىل الفكر األسود ال تختلف 

ذرًة عن القول: من اغتال حت ال ميثل اإلسالم.

كلمة أخرية منك لهذا العامل

هذا أنا البعض يتهم منشورايت بالتطرف، البعض يتهم منشورايت بالقاسية، البعض يتهم منشورايت بأنها 

حاقدة، وحتى أن بعضهم يتهم منشورايت بالطائفية! ال بأس أصدقايئ جميًعا فأنا أرفع القبعة لكل فكٍر 

نبيٍل بعيٍد عن الشتائم وعن الشخصنة. فقط أريد التوضيح: لست مصلًحا اجتامعيًا وال مدعيًا فكريًا 

بل أنا فقط أسعى للتنفيس عام يف داخل من خالل التواصل معكم. لهذا سأتعرى أمامكم من خالل 

ما كتبته مؤخرًا عام يختلج يف صدري منذ طفولتي والذي ألخصه فيام يل 

إىل من يهّمه األمر:

آيل، أتوماتييك، دينامييك، ديالكتييك. اختعوا ألفاظًا ابتدعوا أمناطًا؛ لن تستطيعوا وصفي! فأنا مجرّد 

حالٍة دمياغوجيٍّة تجتاحها رغبٌة عارمٌة يف التمرد.

 ال تحاولوا فرض تعاليمكم عّل فأنا لسُت حبّة ملٍح أو قطعة سكٍر تذوب يف كؤوسكم، وإذا كنتم قد 

اعتْدتم ترويض خيلكم فأنا لست قاباًل للتويض. وساديتكم ونرجسيتكم وحب الظهور لديكم وباقي 

أشكال شذوذكم ال تعنيني! عظّموا من تشاؤون، هلِّلوا ملن ترغبون، فأنتم مجرّد مصّفقني وعظمتكم 

تكمن يف تفاهتكم! ال ميكنكم منعي من التمتّع بأفكاري، ال ميكنكم كبح غرائزي، وال ميكنكم حتّى 

وقف تدفّقها. فصلتي بالطبيعة أقوى من أن تقطع. تستطيع أن تحسم أمرك وتتناول غداءك، تستطيع 

أن تحسم  املنافسة، تستطيع  أمرك وتنسحب من  أن تحسم  أمرك وتركل كرتك، تستطيع  أن تحسم 

أمرك  أنا، ال تستطيع أن تحسم  أفعله  أمرك وتقّرر ما  حياتك وتنتحر. ولكنك ال تستطيع أن تحسم 

وتدير شؤوين، ال تستطيع أن تحسم أمرك وتضعني تحت عباءتك، فعباءتك ال تتّسع يل ياسيدي. ما دمنا 
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نستصعب الصعود وليك نتساوى مع اآلخرين ال بّد من شّدهم نحو األسفل، وكام يقول أنطون سعادة 

فعندما ال نكون متحضين تصبح حضارة اآلخرين عاًرا علينا. تعتقدون أنكم أسياد الكون أما أنا فلم 

أعتقد يوًما أنني أكرث من دورة حياٍة رمبا أقل سعادًة من دورة حياة رصصار وطموحي أن تقتب من 

دورة حياة اليعسوب! 

األديان، األحزاب، العقائد، النواميس، االلتزام، الصمود...خذوها كلها فأنا ال أريد أيًّا منها. أحب الجنون، 

أحب السخرية، أحب معظم األشياء التي تّدعون كرهها. اركضوا، الهثوا، احتقوا، هرولوا باتجاه الرثوة؛ 

باتجاه النفوذ؛ باتجاه السلطة...ستفسون بعضكم وأتفهكم من يفوز باملرتبة األوىل.لن تعيقوا تقّدمي 

ألنني لن أحاول أن أتقّدم. احتموين، أهملوين، ال يهّمني، فأنا فقط أشفق عليكم وأحب منكم من َعظَُم 

احتقارُه ألنه عظيِم. ازرعوا، احصدوا، تاجروا، هاجروا..ال قيمة لكم فالكائن الوحيد الذي له قيمٌة هو 

اليعسوب الذي ينهي حياته بتفريغ كامل شحناته عندما يفوز مبباراة تلقيح امللكة.

 من يستطيع أال يكتب عليه أال يكتب ألن روائح العفن ستتصاعد من كتاباته عندئٍذ.

عاملكم قبضة محمد عل كالي أو رِْجل مييس! عاملكم كازانوفا أو نجوى فؤاد! عاملكم أوناسيس أو 

الكاوبوي! عاملكم فكر موىس أو تفاهة محمد! عاملكم نيوتن األخرق أو هيغل األبله! عاملكم! إنني 

أتفوق عليكم ألنه ليس يل عامل. ولكن ما الفرق بني التفوق والخواء؟ أهمُّ ما مييز ماضيكم خنوعكم 

وعبوديتُكم واألسوأ منه حارضكم فال مستقبَل لكم.  

ال تتخاذل فالحصان عندما يتخاذل يتحول إىل بغل، وال تخرس شعر رأسك فالصلع ال يشّكل بالضورة 

دلياًل عىل العبقرية، وقد يعني تحول الرأس إىل مؤّخرة، يف البداية كشكل وبعدها يف املحتوى. ال تتوهج 

كثريًا مخافَة أن تتحول إىل رماد!  فالحكمة ليست أكرث من البحث عّمن يتلقى رشاَش بصاقنا. ولتِعْش 

يومك كأنك متوت غًدا وستكون مصيبًا يوٍماً ما.

الناس ميارسون رذائلهم ويشعرون بتبكيت  ستكون ساذًجا إذا اعتقدت أن شذوذك فضيلة، فمعظم 
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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 يف اتباعها، 

نريد أن نخلق مكانا آمًنا للناس ليتبادلوا فيه األفكار التي تعلمنا أال نتحدث عنها، 
نريد أن نساند بعضنا ونساعد بعضنا عىل مواجهة أسئلة األهل واملجتمع، وتكوين إجابات لها، 

نريد أن نعطي الالدينيني (سواء ملحدين، ربوبيني أو غريهم) يف البالد اإلسالمية صوتًا ألنهم 
سيقتلون إذا علت أصواتهم.

مسلمش |

www.muslimish.com
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يف حوار مع...........

سلويك  تقيّم  أن  ولكن  ياسيدي.  يخصك  هذا  االستمرار مبامرستها.  من  ذلك  مينعهم  أن  دون  الضمري 

باملقارنة مع لوحة وصاياك، أن تسعى إلدخايل إىل حظريتك، أن تفرض عّل تعاليمك فهذه وقاحة!  ومن 

حّقك فقط أن تكتب وصاياك وتنرشها مع غسيلك ثّم تجمعها معه ألن بقاءها منشورًة يعني أنها ما 

زالت وسخًة وهذا سيجعلك عرضًة للسخرية. يقضون جلَّ وقتهم مبراقبة سلوك اآلخر، ينّصبون أنفسهم 

قضاة، يصدرون أحكامهم وينسون أنفسهم. انصحهم ياسيدي أال فائدَة ماّم يفعلون! فعندما أمارس 

حيايت ال أنظر خلفي. وتعليقاتكم وانتقاداتكم وحتى شتامئكم لن تجعلني أتقّشف باالنغامس يف الحياة 

ألنّنا عىل مرسح الحياة لسنا متفرّجني وحسب بل نحن ممثّلون أيًضا. وعندما ال يغريك زخم الحياة 

فإّن حالك يدعو إىل الرثاء.

شكرًا جزياًل لقبولك دعوتنا

Alia’a Damascéne - Zorba Balaa قام باملقابلة كل من
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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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دليله: أخربيني برسعة!

فاتنة: لقد تقابلت مع املهلهل...مرتني.

دليله: حًقا؟ كيف؟ أين؟ هل كان لطيًفا معك؟

فاتنة: يف املرة األوىل كرس ذراعي ويف الثانية أخطأتني رصاصته.

دليله: حًقا؟ ماذا فعلِت ليحاول قتلك؟

فاتنة: ال يشء، ال أعرف، لكنني أخافه.

دليله: ال تخايف منذ اآلن. إذا التقينا مرة ثانيه سأطلب منه أن يعتربك من األربعة الكبار.

فاتنة: األربعة الكبار؟

دليله: أنا والنمرود ومايكل الوحش...والطفل. مايكل مرتبته فخرية ال تُحذف لكن الطفل مات فستأخدين مكانه. ال 

أعرف عن مصري امللك منرود بعد يوم الحادثة.

فاتنة: مل أفهم.

دليله: هذا رٌس بيننا، كان سامل يقول يل أنه يكره بعض الناس كثريًا ويحب بعضهم كثريًا. كان من الصعب عليه التعامل 

مع الناس فمشاعره متناقضة جًدا. يف النهاية اتفقنا أن عليه أن يختار ٤ أشخاص يفديهم بحياته نسّميهم األربعة الكبار. 

مل أخرب أحًدا بهذا من قبل. لكن أنِت مميزٌة جًدا. رغم تجربتك السيئة مع املهلهل بقي لديك الفضول لتعريف أكرث، لذلك 

قررت أن أعتربِك من األربعة الكبار.

فاتنة: أرجو أاّل ألتقي به قبل أن تلتقي به أنِت إًذا.

دليله: أعرف أنك متددة لكن صدقيني أنت ال تعرفينه.
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فاتنة: رغم أن لدي انفتاًحا يف التفكري إال أنني أجد صعوبًة يف تقبل األمر. أنا أرفض العنف بكل أشكاله ومهام كانت 

األعذار.

دليله: العنف يحدث كل يوم مبسمياٍت كثرية، الظلم مثاًل. هذا أقذر أنواع العنف

فاتنة: ال أتفق معك ولكن أحتم رأيك.

متر األيام وتستمر األحاديث فتتقارب وجهات نظر فاتنة ودليلة أكرث فأكرث.

يف موعد زيارة املحامي جالل

جالل: يوم غٍد سوف متثلني أمام القضاء وسأنكر عالقتك بجميل.

فاتنة: لكن هذا كذب.

جالل: أنت لن تكذيب هذا موقف محاٍم فقط. اتريك األمر يل.

فاتنة: هل املحكمة تحكم حسب الرشيعة؟ أقصد كون الدولة أصبحت دولًة دينية.

جالل: ال، نظام املحاكم مل يتغرّي بعد. لدى الحكومة الجديدة مشاكل سياسية كبرية لذلك يجري التحول ببطء. قاموا 

بتغيري بعض األسامء فالرشطة اآلن عسس وما إىل ذلك. سخافات...أقصد...

فاتنة مبتسمة: جيد أنك تراها سخافات. ذلك يجعلني مطمئنة أكرث لقدراتك يف الدفاع عني فأنت لسَت سطحيًا. 

جالل: شكرًا لك، هل هناك يشٌء آخر أستطيع فعله من أجلك؟

فاتنة: أجل، هناك سجينٌة اسمها دليله، ال متلك محاميًا وهي سجينة عىل مشكلة سياسية منذ عملية ذبابة النمرود. 

أريدك أن تدافع عنها وتضيف الفاتورة عىل حسايب.

جالل: إذا كان األمر كام تصفينه سيكون إخراجها من السجن سهاًل. الحكومة الحالية تعترب النامريد أبطااًل.
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فاتنة: جيد جًدا. افعل ما بوسعك من أجلها.

جالل: حسًنا. جهزي نفسك ليوم غد.

فاتنة: سأفعل. أراك يف املحكمة.

يف هذه األيام يصل الدكتور أسعد إىل البالد ويبدأ محاوالته ملساعدة فاتنة. يحض إىل املحكمة. تدخل فاتنة مقيدة. 

يشري القايض للمدعي العام بالبدء.

املدعي العام: سيدي القايض هذه الفتاة مذنبة بشهادة والدها. أطلب استدعاءه إىل منصة الشهود.

يُستدعى أبو صابر.

املدعي العام: هل هذه ابنتك؟

أبو صابر: بشحمها ولحمها يا سيدي.

املدعي العام: أنت تعرف أنها متهمٌة بقضايا كثرية. هل تشهد بأنها كانت وما زالت عىل عالقة بجميل رفيق؟

أبو صابر: سيدي هي عىل عالقة لكن ال شأن لها بأفعاله. فاتنة ابنتي أرجوكم أخرجوها من السجن.

املدعي العام: سيدي القايض هذه الفتاة عىل عالقة بالنظام الدكتاتوري السابق وجرامئه وذلك واضح. أقتح إبقاءها يف 

السجن مع إصدار مذكرة تنص أن الطريقة الوحيدة لنفي التهم هي شهادة السيد جميل رفيق شخصيًا يف املحكمة بأنها 

ليست ذات عالقة. طبًعا ذلك يستدعي حضوره ومثوله أمام املحكمة ليواجه التهم املوجهة له.

القايض: هل لدى الدفاع أسئلة للشاهد؟

محامي الدفاع: كيف تعرف أن ابنتك عىل عالقة بالسيد جميل وأنت ال تتحدث مع ابنتك؟

أبو صابر: ليس صحيًحا أنا دامئًا أتحدث معها.
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محامي الدفاع: لدي رسالة نصية عىل الهاتف تتمنى بها سقوط طائرتها.

أبو صابر: ال أعرف عن ماذا تتحدث.

محامي الدفاع: ال يوجد دليل عىل وجود تلك العالقة والرسالة تُظِهر أنك تريد األذى بابنتك. كام نُذكِّر املحكمة أن هذا 

الرجل ُسجَن سابًقا يف جرمية قتل حيث أخطأت عياراته النارية ابنته وأصابت زميلتها.

املدعي العام: اعتاض، هذه األمور ليست ذات عالقة. نطالب باألخذ برأي االدعاء فال سبيل إىل تأكيد أو نفي العالقة 

سوى حضور السيد جميل.

القايض: املحكمة ستأخذ برأي االدعاء إىل حني صدور أدلة جديدة.

محامي الدفاع: إًذا عىل األقل أطالب باإلفراج عن فاتنة بكفالة.

القايض: ما رأي االدعاء؟ 

املدعي العام: القضايا خطريٌة جًدا يا سيدي أرجو رفض الطلب.

القايض: الطلب مرفوض.

فاتنة: هذه مرسحية وليست محكمة!

القايض: إذا تكلمِت مرة أخرى سأحكمك بحبٍس انفرادي لثالثة أيام لعدم احتام املحكمة!

يأخذ العسس فاتنة.

يف اليوم التايل يقدم املحامي جالل طلب إعادة نظر يف إبقاء دليله يف السجن وتحّدد املحكمة جلسة النظر يف املوضوع 

بعد ثالثة أشهر بسبب »انشغال جدول املحكمة«.

الدكتور أسعد يخرج غاضبًا من املحكمة ويتصل بجميل ليخربه.
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جميل: كام توقعنا، املوضوع مخطط من النظام الحايل للضغط عىل والدي.

الدكتور أسعد: أريد أن أساعد فاتنة بأي شكل، سأذهب لزيارة أيب صابر ألرجوه أن يغري شهادته وينقذ ابنته.

جميل: ال أظن أن ذلك مفيد.

أسعد: أبو صابر شخٌص تافه واملوضوع بالنسبة له فرض سلطة وربح مادي، أنا مل أطلب منه شيئًا يف حيايت حتى عندما 

طلّق أختي مل أتكلم عنه بسوء. رمبا سريى يف رجايئ إشباًعا لغروره وإن طلب مااًل سأدفع له.

جميل: رمبا أنت تعرفه أكرث مني. لنفعل أي يشء من أجل فاتنة. لكن ماذا لو استفزّك؟

أسعد: سأحتمل من أجل فاتنة، كام يقول املثل »سآخذه عىل قد عقله«. ال أعرف طريقة أفضل من هذه مع ذلك املختل 

سأزوره مساء الغد.

يف السجن

دليله بعد أن تسمع ما حدث لفاتنة: آسفة لسامع ذلك.

فاتنة: أرجو أن نستطيع الخروج من نادي املظلومني قريبًا. 

دليله: ال أعرف، لقد اعتدت عىل عضويتي يف النادي.

فاتنة: لقد طلبت من املحامي جالل أن يساعدك.

دليله: ال أعرف كيف أشكرك يا فاتنة، حتى يف هذه الظروف مل تنيس.

بعد التتيب يلتقي الدكتور أسعد مع أيب صابر يف بيت يوسف متأماًل أن يستثري به بعض النخوة

الدكتور أسعد: أنا هنا كصديق ولست أوىل منك بابنتك ألوصيك عليها.

أبو صابر: طبًعا طبًعا. َعلِينا أن نفعل ما بوسعنا ملساعدتها.
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الدكتور أسعد: إًذا أنت موافق معي عىل ذلك؟

أبو صابر: طبًعا. أمل تَر كيف ساعدتها يف املحكمة وطلبت منهم إخالء سبيلها؟ 

أسعد: لكن...شهادتك...

أبو صابر بوقاحة: ما بها شهاديت؟ هل تشّكك بها؟ 

أسعد: ال طبًعا ولكن ...لو فقط مل تؤكّد شيئًا عن عالقتها بجميل.

أبو صابر: تريدين أن أكذب؟ أنا شهدت بالحق والقرار كان للمحكمة وليس يل، أنا طلبت من املحكمة اإلفراج عنها، 

ظننت أنك هنا لتشكرين وتعتذر عن سلوك أختك وابنتها معي!

أسعد: املحكمة قّررت بناًء عىل شهادتك.

يوسف: ال طبًعا هو شهد مع فاتنة لكن هي ورّطت نفسها.

أسعد: ماذا تقول يا رجل؟

أبو صابر: لألسف القرار األخري للمحكمة.

أسعد: إنها ابنتك يا رجل ساعدها.

أبو صابر: لقد فعلت ما بوسعي وأنت هنا لتتجرأ عل بدل شكري!

أسعد ينهض مغادًرا: شكرًا لكام أيها السادة.

يف السجن

فاتنة ودليله تقضيان معظم الوقت مًعا. أصبحت صداقتهام قوية. تنتظر دليله يوم جلستها التي سيدافع بها املحامي 

جالل عنها. بينام ال تعرف فاتنة ماذا ينتظرها.
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الدكتور أسعد يتصل بجميل

جميل: ماذا حدث مع أيب صابر؟

الدكتور أسعد: مل أستفد شيئًا. كالعادة تهرّب من املسؤولية وتظاهر بالرباءة. هذا الرجل أخبث إنسان رأيته يف حيايت 

لكنه غبي يف نفس الوقت.

جميل: فاتنة كانت تقول أن الخبيث ممكن أن يكون غبيًا يف نفس الوقت فهو ال يعرف إال كيف يؤذي.

الدكتور أسعد: ال تتكلم عنها بصيغة املايض فذلك يحزنني. أريدها أن تخرج برسعة فلقد زرُت أختي ليلة أمس وهي 

تكاد تلفظ أنفاسها األخرية.

جميل: هل هناك مجال لخروجها بكفالة؟ لو خرجت ليوم فقط سنستطيع تهريبها من البلد. ما زال لدي معارف أثرياء 

ولديهم بعض السلطة لكن ليس بالشكل الكايف إلخراجها من السجن.

الدكتور أسعد: سأركّز عىل ذلك فهو ممكن نظريًا، املستحيل هو إسقاط التهم دون أن ينالوا منك. سأتكلّم مع املحامي.

جميل: َمن القايض واملدعي املسؤول عن القضية؟ كام قلت مستحيل أن يُسِقطوا القضايا لكن ميكن أن يفرجوا عنها 

بكفالة. رمبا إذا دفعنا لهم بعض املال أو شيئًا من هذا القبيل.

الدكتور أسعد: أنت تعرف أن القضية تهم النظام لذلك أشك أن املال سيقنعهم باملخاطرة بحياتهم.

جميل: إًذا علينا إقناعهم بتهديد حياتهم.

الدكتور أسعد: ماذا تقول؟

جميل: علينا أن نجد من يهددهم.

الدكتور أسعد: جميل سامحني أنا ال أُجيد هذه األساليب.
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جميل: أعرف ذلك، أنا من يفكر بذلك وليس أنت، سأحاول االتصال ببعٍض من رجايل السابقني هناك. يف الحقيقة حاولت 

ذلك منذ بداية املشكلة ومل أوفّق يف إقناعهم باملخاطرة لكن سأحاول أكرث. كان املفروض أن هؤالء كالجنود األوفياء، 

املصاعب هي التي تُظهر الرجال عىل حقيقتهم.

الدكتور أسعد: أنا سأواصل محاواليت السلمية.

جميل: أحاول العمل عىل حٍل علمٍي للموضوع أيًضا. 

الدكتور أسعد: حٌل علمٌي؟ هل تقصد حاًل عمليًا؟

جميل: ال، أقصد حاًل علميًا. سأطلعك إذا أحرزُت تقدًما. 

الدكتور أسعد: حسًنا. جلسة طلب الخروج بكفالة القادمة بعد ثالثة أشهر، لنفعل ما بوسعنا حتى ذلك الحني.

جميل: اتفقنا.

اخبار املهلهل

يستيقظ املهلهل عىل دوي انفجار كبري، تنظيم سيف عل يشّن هجوًما لالستيالء عىل امليناء االستاتيجي من تنظيم لواء 

دين الحق واملدينة محارصة. تهدأ املعارك بعد الظهر، يلتقي املهلهل بجاره الحالق الذي قام بتأجري البيت له.

املهلهل: ماذا يجري هذه األيام؟ 

الحالق: كل فتة تقوم معارك بني التنظيامت ويستويل أحدها عىل امليناء، بعد مسح جتعشكم أصبح تنظيم سيف عل 

املناوىء هو األقوى. اآلن بقايا جتعشكم ولواء سيف الحق وغريها من التنظيامت التي كانت تتنافس سابًقا توّحدت 

ضد تنظيم سيف عل.

املهلهل: اآلن الواليات املتحدة التي مسحت جتعشكم ستنقلب ضد تنظيم جيش عل

الحالق: كيف تعرف ذلك؟
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إذا ما قوي  القوي حتى  الضعيف ضد  املنافس  أديُر...مصلحة عمل، كان رجايل دامئًا يساعدون  املهلهل: عندما كنت 

الضعيف ساعدنا من ضده وهكذا.

الحالق: والفائدة؟

املهلهل: تضب املنافسني ببعضهم وتلهيهم عن التقدم وتبقى أنت األقوى.

الحالق: لكن هل الدول تفعل ذلك؟

املهلهل: السياسة تبقى سياسة.

الحالق: عىل أية حال لدينا ملجأ يف الحي. أظن أنهم سيعاودون القصف يف الليل.

املهلهل: أمل يحتل تنظيم سيف عل ثالث مدن مجاورة؟ سمعت شيئًا كهذا يف آخر نرشة أخبار.

الحالق: صحيح هكذا سمعُت أيًضا. 

املهلهل: إًذا سيقصفونهم الليلة، لن يسمحوا لهم بأخذ امليناء االستاتيجي وتكوين دولة كاملة قد متسح بقية التنظيامت.

الحالق: أتأمل ذلك.

املهلهل: ستى الليلة.

يف املساء، يشعل املهلهل أربعة شموع ويجلس ويف يده سيجارة وكوب شاي. يفكر يف »األربعة الكبار« ومسلسالت 

األطفال القدمية التي كان يشاهدها مع دليله! مصطلحاتهم وبعض عاداتهم كانت كاألطفال، رمبا كانت تلك محاوالت 

دون وعي الستداد طفولتهم املسلوبة.

تبدأ أصوات االنفجارات، ثم تتبعها أصوات الطائرات الحربية، يبتسم املهلهل، فالحصار سيسقط الليلة، وتنظيم لواء دين 

الحق سيكون يف حالة تخبٍط بعد هجوم تنظيم سيف عل. سيغادر هو يف سالم، عائًدا لبالده.
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 بينام تتعاىل أصوات القنابل، يتابع املهلهل مسلسل جزيرة الكنز من سبعينات القرن املايض عىل االنتنت. عندما كان 

صغريًا كان دامئًا يشتهي أن يجلس هكذا يشاهد الرسوم املتحركة بني جدران بيت دون أن يحرقه الربد القارس أو تلدغه 

معدته الخاوية. عندما ينام يف تلك الليلة يحلم بدليله. يف اليوم التايل يلتقي جاره الحالق.

الحالق: لقد كُنَت محًقا. مل يسمحوا لتنظيم سيف عل بدخول املدينة.

املهلهل: سيسمحون لهم بعد أن يخرسوا مدينة حدودية أو شيئًا من هذا القبيل، هذه الحروب لن تنتهي. عىل أي حال 

إليك إيجار البيت فأنا سأرحل.

الحالق: إىل أين ستحل؟

املهلهل: أنا دامئًا أذهب إىل حيث ألقت رحلها.

الحالق: لقد ألقت الحرب رحلها هنا.

املهلهل: للحرب أسامء، سأترك لكم أم قشعم هنا وأرحل إىل حيث ألقت رحلها أم قسطِل.

الحالق: هل يل أن أسألك سؤااًل قبل أن ترحل؟

املهلهل: أجل.

الحالق: من أنت؟ 

املهلهل بينام يحمل حاجياته مغادًرا: أنا وجه الحرب!

 بدأت فاتنة االعتياد عىل حياة السجناء، من حظها أن دليله سجينة قدمية عالقتها ببقية السجينات متوازنة. كان هناك 

مشاكل من حني آلخر فجامل فاتنة جلب لها املشاكل كالعادة، أما دليله فقد شفع لها جرح رأسها وقصتها.

دليله: موعد محكمتي يقتب، لكنني قلقة عليك، إذا خرجت سأجد سامل ثم نجد طريقة إلخراجك.
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فاتنة: حبيبتي دليله، أنا أتفهم شعورك، لكن بكل رصاحة مهام حدث ال أستطيع التغلب عىل خويف من املهلهل. لقد 

كان مصدر كوابييس لفتة طويلة.

دليله: لقد وعدتك أنك ستكونني هدف حاميته، سيختلف كل يشء.

فاتنة: أنا التقيت به بعد معرفتك به، رمبا تغري، ال أعرف، عىل أية حال أمتنى أن تجديه. يف الحقيقة مل أكن أتوقع يف يوٍم 

ما أن أتعاطف معه أو أن امتنى له الخري.

دليله: أتفهم موقفك. ال تقلقي، أرجو أن تخرجي من هنا قريبًا. 

يف الواليات املتحدة

جميل تنتابه مشاعر متناقضة، سخٌط عىل ترصف فاتنة مع قلق عليها وشوق إليها. غضب هائل عىل أيب صابر. يحاول 

التكيز عىل مرشوع تقنية النقل لكن ذهنه مشغول. يرتجف ثائرًا بني الحني واآلخر ثم يتاملك أعصابه. مل يكن جميل 

يوًما بهذه العصبية، مل يشعر يوًما بهذا الضعف، يف هدوئه يزمجر كالنمر الجريح، ويف ثورته ينتفض كالوحش الكارس. 

متيض أسابيع وهو عىل هذه الحال.

أخبار املهلهل

إىل  الوصول  عمر وصعوبة  والصاحب  النمرود  مع  االتصال  انقطاع  بعد  بلده.  إىل  للعودة  طويلٌة  رحلٌة  املهلهل  أمام 

أوروبا قرر أن العودة إىل البالد أفضل خيار يف الوقت الحايل، لكن الطريق يحفه املوت من كل جانب. الخروج بآلية أو 

سيارة من املدينة انتحاٌر أكيد فدوريات الطائرات بدون طيار تحوم يف املنطقة وأي مصدٍر حراري يتم التقاطه بأجهزة 

استشعارها. يف الصباح الباكر وعىل أطراف املدينة وحسب إرشادات الحالق يجد املهلهل ضالته، صديق الحالق يسكن 

هنا يف هذه املزرعة ولديه خيول. يشتي املهلهل أفضل حصاٍن لديه ويغادر املدينة عىل ظهره، رجٌل يركب الخيل أقل 

لفتًا للنظر من سيارة أو آلية. اليوم يعيش املهلهل بيوت امرؤ القيس:

وقد أغتدي والطري يف وكناتها...مبنجرٍد قيد األوابِد هيكِل

مكٍر مفٍر مقبٍل مدبٍر مًعا ...كجلموِد صخٍر حطه السيل من عِل

عىل العقِب جياٌش كأن اهتزامه...إذا جاش فيه حميٌة غُل مرجِل
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مع ساعات املساء يصل للمهلهل لقريٍة صغريٍة دون مشاكل تذكر، سريتاح هنا الليلة، لكن منظر شخٍص غريب عىل 

حصان ليس باليشء املعتاد هنا، خصوًصا يف هذه األيام. يبحث عن دكان ليتزود بالطعام، يتهامس سكان القرية بينام 

ثالثة شبان. فيه معه  العمر، ويجلس  القرية دكاٌن صغري صاحبه رجل يف منتصف  الشك. يف مركز  بنظرات   يرمقونه 

املهلهل: هل لديكم هنا مكاٌن إلقامة العابرين؟

صاحب الدكان: إذا كنت تقصد فندقًا. ال يوجد، خصوًصا ألمثالك.

املهلهل: كم تبعد أقرب مدينة؟ 

صاحب الدكان: ال أعرف.

املهلهل: هل كل سكان القرية مضيافون مثلك؟

صاحب الدكان: ال أعرف، اسألهم.

املهلهل يلتفت إىل الشباب: هل أنتم مضيافون وأصحاب ذوق مثل صديقكم؟

ال يجيبه أحد.

صاحب الدكان: نحن ال نحب الغرباء هنا.

املهلهل: وأنا ال أحب الوقحني يا ابن العاهرة.

تركها يف  أما سالحه واجهزته فقد  املال عىل ظهره،  الذي يضع حقيبة  باملهلهل  الشبان من مكانهم ويحيطون  ينهض 

الحقيبة األُخرى عىل حصانه.

صاحب الدكان: سنلقنك درًسا لن تنساه! 

 يتأهب الشبان، يحمل أحدهم كرسيًا. والثاين زجاجة كوال، والثالث هراوة بينام يستل صاحب الدكان قضيبًا معدنيًا .
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املهلهل مبتساًم: لقد بدأ يصيبني امللل.

يندفع الشاب بالكريس فيتفاداه املهلهل بسهولٍة ويركله يف ظهره فيسقط عىل وجهه. الشاب الثاين يكرس الزجاجة عىل 

املهلهل عىل معصمه، يلوي يده  املهلهل لوال رسعة إطباق يد  الحاد، يكاد ينجح يف طعن  يندفع بطرفها  الطاولة ثم 

فتسقط الزجاجة ثم يستعمله كدرٍع من رضبة صاحب الدكان بالقضيب الحديدي، يستغل املهلهل الفرصة ويسحب 

القضيب الحديدي من يده ويرميه كالرمح باتجاه الشاب األول الذي كان يحاول النهوض فيعود إىل األرض. صاحب 

الهراوة يضب املهلهل عىل ظهره، لكن أثر الضبة عىل املهلهل يثري الشك بأن الشاب يستعمل قشة ال هراوة. يستدير 

املهلهل ويوّجه له لكمة من شدتها يظهر للمشاهد وكأن الشاب كان يقف عىل زنربٍك مضغوط وانفلت طائرًا يف الهواء. 

يدوس املهلهل عىل رأس الشاب األول فيفقد الوعي متاًما.

صاحب الدكان: حسًنا لنتوقف هنا أرجوك ال نريد أن يتأذى أحد.

املهلهل: لقد وقع األذى منذ زمٍن بعيد.

هنا تتفاجأ املجموعة عندما يلتقط املهلهل الزجاجة من األرض ويستعملها لذبح أحد الشبان! هم توقّعوا عراكًا وليس 

معركة حياة أو موت. بينام يتسّمرون من هول الصدمة ميسك املهلهل بعنق صاحب الدكان ويوجه له طعناٍت رسيعة 

متتالية يف البطن فتسيل دماؤه بغزارة، يلتقط شاب القضيب الحديدي لكن الخوف يحارب إىل جانب املهلهل الذي 

فيُجهز عليه  الشاب األخري يحاول االستفاقة  بالزجاجة املكسورة يف وجهه،  باتجاهه ثم يركض ويضبه  الكريس  يرمي 

املهلهل ذبًحا أيًضا. ثم يعود للشاب الذي ينزف من وجهه ويقتله خنًقا.

يجمع املهلهل بعض الحاجيات من الدكان وطعاًما يكفيه لعدة ايام، ثم يتك الثمن عىل الطاولة!!!

يغادر املهلهل القرية ويقيض ليلته يف العراء. يسافر بعدها يف طرٍق جبلية وعرة ليتفادى النقاط الساخنة، لقد طالت 

لحية املهلهل وصار أشبه باألسد كام وصف زهري بن أيب سلمى الُحصني ابن ضمضم:

لدى أسٍد شايك السالِح ُمقذٍف...له لُبٌد أظفاره مل تُقلِم

يقتُب من الحدود من نفس نقطة دخوله، قرب منفى العشاق.

يتبع يف العــدد القــادم..
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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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