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تطوعية،  فرديٍة  بجهوٍد  سنوات،  خمس  منذ  مجلتنا  بدأت 

كان الهدف منها وما زال، هو نرش مقاالت وأفكار امللحدين 

الفرتة  لهذه  توثيًقا  تكون  بهم، حتى  خاٍص  منرٍب  من  العرب 

األجيال  إليه  ترجع  حتى  مجتمعاتنا  بها  متر  التي  املهمة 

القادمة وتطّلع عليه. مل ينصفنا اإلعالم العريب، بل إن الهجوم 

النعوت،  كان شديًدا عىل اإللحاد وامللحدين، وصفونا بأسوأ 

إعالميني  من  بعضهم  إن  بل  الطرق،  بكل  صورتنا  وشّوهوا 

كانوا  حني  مهنيّتهم  وعدم  جهلهم  مدى  أظهروا  وإعالميات 

طرد  إىل  الحال  ببعضهم  وصل  حتى  امللحدين،  يستضيفون 

الضيف امللحد من االستوديو عىل الهواء مبارشة!

كل هذا غري مهم فاإلنرتنت وفرت لنا وسيلًة ناجعًة وخارجًة 

عن نطاق سيطرتهم ننرش من خاللها أفكارنا ونتواصل فيام 

بيننا، ونُعرّف كل الدينٍي يف الوطن العريب يشعر بالقهر والظلم 

أنه ليس وحيًدا بل هناك الكثري غريه، وأن رياح التغيري قادمة، 

فام حدث منذ خمس سنواٍت حتى اليوم يظهر ذلك، حيث كنا 

وحيدين عىل الساحة مبجلتنا وشبكتنا، أما اليوم فستجد املئات 

اليوتيوب،  وقنوات  واملدونات  والصفحات  املجموعات  من 

رغم  مهول،  بشكٍل  العرب  امللحدين  أعداد  ازدادت  حيث 

تعتيم اإلعالم العريب وعدم حياديته يف طرح مواضيعنا، ورغم 

أن أغلب امللحدين العرب يكتبون وينرشون بأسامء وهمية 

إال أنه خلف هذه األقنعة أفكار، واألفكار لها أجنحة تحلق 

بها فوق أسوار الرقيب ومقّصه، فوصلت أصواتنا واهتم بنا 

اإلعالم الغريب املريئ واملقروء، وتم تقديم الكثري من التقارير 

واملقابالت التلفزيونية واإلذاعية، والدراسات الجامعية، ومنها 

ناتايل خزعل األستاذ املساعد  الباحثة د.  مقاٌل محّكٌم كتبته 

تكساس  جامعة  يف  العربية  والثقافة  الدولية  الدراسات  يف 

A&M، والذي أجرت فيه دراسًة علميًة وافيًة عن مجلتنا 

التواصل  ووسائل  الفيسبوك  عىل  العرب  امللحدين  ووضع 

االجتامعي ودور اإلنرتنت الكبري واملهم يف نرش أفكارنا دون 

التي  املستعارة  األسامء  دور  املقال عىل  ركّز  وقد  تشويه، 

يُضطّر امللحدون إىل استخدامها يف محو وصمة العار التي 

مشكورًة  خزعل  قامت  وقد  بامللحدين.  املجتمع  يلحقها 

بكتابة ملخٍص واٍف خصيًصا لنرشه يف املجلة، نقدمه لكم 

يف هذا العدد. فشكرًا لها عىل هذا الجهد الكبري وشكرًا لكل 

من دعمنا وساهم معنا يف إنجاز هذا املرشوع الفكري الذي 

يحق لنا أن نفخر به وبنتائجه، فتحيًة لكل حارٍض وغائٍب 

من أرسة املجلة، وتحيًة لكل قرائنا يف كل مكان وزمان، نحن 

مستمرون والتغيري قادٌم ال محالة.

Gaia Athiest
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انتھاك الحریة الفردیة 
والسلطة األبویة 

د.عبد العزيز القناعي 

ھذا ال یصيل وال یصوم وذاك ال یؤمن بالله ومعاصیه كثیرة، 

تخرج  واألخرى  قصیرة،  ومالبسھا  الحجاب  تضع  ال  وتلك 

برفقة شخٍص ال یقرب لھا، وصدیقاتھا یتأخرن يف العودة إىل 

املنزل...

بل  الروایات  أو  األفالم  أحد  يف  افرتاضیًا  واقًعا  لیس  ھذا 

أحادیث تجري كل یوٍم ومسائل نتعرض لھا جمیًعا وقصًصا 

نسمعھا شخصیًا أو من خالل مواقع التواصل االجتامعي. 

الشخصیة  التدخالت  مبثل هذه  العربیة  مجتمعاتنا  تتفرد 

الخصوصیة بكل ماله شأٌن باآلخر واآلخر املختلف، مبالبسه 

أو  نومه  بكیفیة  وحتى  وأفكاره  وصالته  وإیامنه  وكالمه 

دخوله إىل الحاّمم. فمن أين جاءت ھذه الثقافة الفضولية؟ 

وملاذا استمرت إىل الیوم؟ وملاذا مل نتخلص منھا رغم اعرتافنا 

بأنھا  املواضیع  مثل ھذه  عن  كتابتنا  أو  األحیان  بعض  يف 

انتھاٌك لإلنسان وحیاته الخاصة، ورغم أن ھناك حدیثًا للنبي 

محـمٍد یقول فیه “من حسن إسالم املرء تركه ما ال یعنیه”؟!

فالتدخل يف حیاة اآلخرین ويف أمورھم الخاصة وحرش األنف 

يف كل صغیرٍة وكبیرٍة يف حیاة الناس سواًء بطریقٍة مبارشٍة أو 

غیر مبارشٍة یُعترَب الیوم نوًعا من أنواع التجاوز القانوين عىل 

حیاة الفرد يف املجتمع. 

لإلنسان  الخاصة  الحیاة  تحولت  العربیة  مجتمعاتنا  ففي 

تجد  ال  عاٍم  بشكٍل  الغربیة  املجتمعات  يف  أما  عامة،  إىل 

الناس یتدخلون يف حیاة اآلخرین، حتى وإن وجدت ھذه 

العادة لدى البعض فإنها أقل بكثیٍر من مجتمعاتنا العربیة 

املسلمة، فالغربیون بطبیعتھم، لیس فقط ال یملكون الوقت 

ملثل ھذه الرثثرات الفاضیة بل أیًضا یعتربون الحیاة الخاصة 

لإلنسان شأنًا خاًصا ال یمكن تجاوزه أو اإلعتداءعلیه. 

وھناك عامٌل أسايسٌّ يف ھذا األمر وھو أن املجتمعات الغربیة 

قد وصلت إىل درجٍة عالیٍة من التفوق االقتصادي واملعريف 
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انتھاك الحریة الفردیة والسلطة األبویة 

الذي أنتج عالقاٍت مجتمعیًة سیاسیًة واجتامعیًة وأخالقیًة ذات وعيٍّ 

باإلنسان والحریات الفردیة.

يف الواقع، إن من یامرس مثل ھذا النوع من التدخل يف الشأن الخاص 

لألفراد إمنا یعاين من أمراٍض نفسیٍة یتم تفریغھا من خالل التدخل يف 

حیاة الناس، إما بالنصیحة املفرطة أو مراقبة الناس والتدخل بشكٍل 

ال أخالقي يف سلوكھم. ومنھم أیًضا من یھوى التسلّط عىل اآلخرین 

برخصٍة یملكھا دینیًا أو اجتامعیًا أو سیاسیًا وھو ما یُعرَف بالسلطة 

األبویة، سواء كانت مرجعیتھا من الدین أو األمئة أو شیخ القبیلة. 

ومنھم أیًضا من ال یعرف أین تنتھي حدود منطقة نفوذه وصالحیاته، 

ومنھم أناٌس ُغالٌظ امتلكوا سلطة األمر باملعروف والنھي عن املنكر، فاستباحوا املنطقة الخاصة لإلنسان بُحّجة مراقبة 

األخالق والدین، وإن اإلنسان قارٌص ومستعٌد لعمل املعايص والذنوب وإنه بحاجٍة للمراقبة الدامئة، حتى أخذ هؤالء األفراد 

دور لله عىل األرض.

حتى نضع العالج الالزم ملثل ھذه الثقافة املھینة لإلنسان يف العرص الحدیث، علینا أن نعرف أن مثل ھذه الثقافة تتزاید 

يف املجتمعات والبیئات التي یتصف أفرادھا بالضعف واالتكالیة والخوف وعدم النضج االجتامعي والنفيس، فمن یقبل 

س اإلنسان،  بتدخل اآلخرین يف حیاته الخاصة ھو شخٌص مل یامرس الحریة الفردیة، وال یعیش يف دوٍل قانونیٍة دستوریة تُقدِّ

ویخاف حتى من رفض تدخل اآلخرین يف توجیه سلوكه وأخالقه، واألھم أنه یتعلم ویسمع يف املدارس واملساجد واإلعالم 

بأن الحریات الفردیة حراٌم وأن املجتمع له خصوصیاته وتقالیده التي علیه أن یلتزم بھا حتى لو خالفت مساحته الذاتیة يف 

الحیاة، فأنتجت ھذه املعرفة مجتمعاٍت عدائیًة یتصف أبناؤھا بالحالة النفسیة السلبیة، فكل شخٍص فیھا یعیش ھاجس 

الخوف من اآلخر، لذا تراه یبحث جاھًدا عن عیوب وزالت وأخطاء اآلخرین من أجل حامیة نفسه من ھجومھم وأخطارھم، 

حتى تعلّمنا أمثلًة غارقًة يف السلبیة والعدائیة... فنحن نريب أطفالنا عىل )إن مل تكن ذئبًا أكلتك الذئاب(.

نحن شعوٌب تفتقد معنى الحریة الفردیة، فالحریة لیست شعاراٍت جمیلًة وال میاًل نحو الرفاھیة والرتف واملثاقفة. 

فتخلُّفنا الحضاري واإلنساين الیوم ھو نتاج فقدان مفھوم الحریة الفردیة ىف مجمل حیاتنا ووعینا وتعلیمنا، عندما یستطیع 

أي فرٍد منا أن یعرّب عن ذاته واستقاللیته ووجوده وسلوكه وقدرته عىل الفعل واإلبداع والحراك بدون قیوٍد تكبله، حینھا 

تتقلص تدریجیًا ثقافة التدخل القمیئة يف حیاتنا. 
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انتھاك الحریة الفردیة والسلطة األبویة 

لذا أرى أننا بحاجٍة للبحث عن حریتنا 

ھي  وملاذا  إحیائھا،  وإعادة  املفقودة 

غائبٌة عن وعینا وملاذا تركنا غیرنا یتحكم 

يف شؤوننا الخاصة دون أذٍن أو موافقة؟

علینا أن نخوض بجدیٍة ىف البحث عن 

التي  وثقافتنا  عقولنا  اختالل  سبب 

أّدت لفقداننا لقیمة الكرامة اإلنسانیة، 

فانتھاك حریاتنا لیس أمرًا قدریًا ولكنه 

مجتمعیٍة  وثقافٍة  برشيٍّ  تخاذٍل  بفعل 

لوجودنا  أساءت  دینیٍة  وموروثاٍت 

وعطلت حیاتنا.

علینا الیوم أن نُدین ونرفض ونقاوم كل فعٍل تاریخيٍّ ماضويٍّ یتعارض مع تطلعاتنا املستقبلیة وبناء إنسان الیوم، 

علینا أن نرفض إسقاط املوقف التاریخي والحالة الفكریة والنفسیة والسلوكیة لإلنسان القدیم عىل واقعنا، 

فھذا الفعل یجلب معه ثقافة الوصایة والرقابة والخوف من السلطة األبویة، 

بینام اإلنسان ولد حرًّا ویعیش حرًّا ویموت حرًّا.
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Mohammed Waleed

املسكوت  القضايا  من  العبودية  تعترب 

عنها يف اإلسالم، والتي حاول اإلسالميون 

إىل  استطاعوا  ما  طمسها  الحداثيون 

ذلك سبياًل أو تربيرها وتجميل الصورة 

ولألسف  اإلسالمي.  للرّق  القبيحة 

استطاعوا النجاح يف ذلك، حيث يجهل 

الكثري من املسلمني اليوم أن العبودية 

طوال  اإلسالم  يف  مُتَنع  أو  تحرّم  مل 

منذ  املمتد  اإلسالمية  الدول  تاريخ 

وحتى سقوط  النبّي  محمد  عرص 

إسطنبول  يف  اإلسالمية  الخالفة 

عام 1924. 

عقوبة العبد املتمرد يف اإلسالم
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Mohammed Waleed

عقوبة العبد املتمرد يف اإلسالم

 وشخصيًا كنت أعتقد أن من أهم ما جاء به محمٌد هو تحريره للعبيد، والتي استنتجتها من القصص املثالية 

التي كانت تُحىك عن نبي اإلسالم وأنه مل يكن لريىض بالظلم ألي شخٍص كان، فكيف سريىض أن تستمر معاناة 

العبيد؟! 

منذ  ذاكريت  يف  املطبوعة  املشاهد  ومن 

يف  الحبيش  بالل  تحرير  مشهد  الطفولة 

فلم الرسالة للعّقاد، وأكاد أُجزِم أنه يعترب 

ملعظم املسلمني اليوم املصدر التاريخي 

الوحيد عن حياة محمد. 

لكن الحقيقية تختلف جذريًا عن ذلك، 

وقد شكلت هذه الحقيقة صدمًة كبريًة 

التربيرات لألشياء غري  أُقِنع نفيس وأجد  يل شخصيًا وسببًا رئيًسا يف تريك لإلسالم، حيث حاولت قبل ذلك أن 

املنطقية التي وجدتها يف اإلسالم، ولكن األمر الذي مل أجد له تربيرًا هو عدم تحريم العبودية يف اإلسالم. 

عقولهم  وجادت  للعبودية  محمٍد  تحريم  عدم  تربير  والوسائل  الطرق  بشتى  الحداثيون  اإلسالميون  حاول 

بتربيراٍت سطحيٍة وغري منطقيٍة وغري متسقٍة مع الواقع. 

ومن هذه التربيرات أن العبيد معتمدون اعتامًدا كاماًل عىل املالك يف تسيري حياتهم وأن تحريرهم دفعًة واحدًة 

ومن دون مقدماٍت ليس يف صالح العبيد، ورضبوا عىل سبيل املثال أن بعض العبيد املحرَّرين يف أمريكا رجعوا 

إىل أسيادهم السابقني ألنهم مل يستطيعوا العيش مبفردهم يف الحياة. 

بالتأكيد أن بعض العبيد الذين عاشوا طوال حياتهم تحت نري العبودية سوف تأخذهم رهبة العيش مستقلني 

خصوًصا أنهم ال ميلكون تعلياًم أو مهنًة محددًة يستطيعون العيش منها، لكن هذا سوف يقودنا إىل السؤال، 

هل أن العبد الذي يستطيع أن يعيش مبفرده وأن يستقل بنفسه عن مالكه سوف يشجعه اإلسالم عىل ذلك 

ويدعم مسعاه يف مطالبته بالحرية؟ 

اإلسالمية  واملراجع  املصادر  نُِقل كالمه عن طريق  الذي  اإلسالم محمد،  نبي  عند  نجده  السؤال  جواب هذا 

املعتربة. حيث نقرأ يف املصادر السّنية رأي محمٍد حول مترد العبيد ومطالبتهم بحريتهم التايل:
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 قال محمد رسول اإلسالم  -: 

 أميا عبٍد أبق من مواليه، فقد كفر حتى يرجع إليهم.

 خالصة الدرجة: صحيح)1(.

 إذا أبق العبد مل تقبل له صالة.

 خالصة الدرجة: صحيح)2(. 

  إذا أبق العبد مل تقبل له صالٌة وإن مات مات كافرًا، وأبق غالٌم لجريٍر فأخذه فرضب عنقه.

 خالصة الدرجة: إسناده صحيح)3(. 

  إذا أبق العبد مل تقبل له صالٌة حتى يرجع إىل مواليه.

خالصة الدرجة: صحيح)4(.

 اثنان ال تجاوز صالتهام رأسهام عبٌد أبق من مواليه حتى يرجع وامرأٌة 

 عصت زوجها حتى ترجع.

خالصة الدرجة: إسناده جيد)5(.

 أميا عبٌد مات يف إباقه دخل النار وإن قُِتل يف سبيل الله.

خالصة الدرجة: صحيح)6(.

 الفقهاء السنة اختلفوا يف الحديث وباألخص ما يقصده محمٌد بكلمة الكفر التي نعت بها العبد املتمرد، حيث 

اعترب بعض الفقهاء أنها كفٌر رصيٌح والبعض اآلخر أنها كفٌر بالنعمة التي أنعمها عليه مالكه! 

1- املحدث: األلباين، الراوي: جرير بن عبد الله، املصدر: صحيح الجامع، الصفحة أو الرقم: 2731. 

2- املحدث: مسلم، الراوي: جرير بن عبد الله، املصدر: املسند الصحيح، الصفحة أو الرقم: 70. 

3- املحدث: األلباين، الراوي: جرير بن عبد الله، املصدر: إرواء الغليل، الصفحة أو الرقم: 7/239.

4- املحدث: األلباين، الراوي: جرير، املصدر: صحيح النسايئ، الصفحة أو الرقم: 4060.

5- املحدث: املنذري، الراوي: عبد الله بن عمر، املصدر: الرتغيب والرتهيب، الصفحة أو الرقم: 3/103.

6- املحدث: الهيتمي امليك، املصدر: الزواجر، الصفحة أو الرقم: 2/83.
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وال أعرف أي نعمٍة ممكن أن تكون تحت نري العبودية، ولكنه التربير الذي 

يعمل عىل قلب حقائق األمور ومنطقها السليم. وعىل سبيل املثال نطالع 

رأي الشيخ النووي يف هذا الحديث. 

 قال اإلمام النووي : »فيه أقوال:

أصحها: أن معناه: - هو - من أعامل الكفار وأخالق الجاهلية.

والثاين: أنه يؤدي إىل الكفر.

 والثالث: أنه كفر النعمة واإلحسان«)7(. 

ويقول املناوي أيًضا يف توضيح الحديث:

»قوله )فقد كفر( أي: نعمَة املوايل، وَسرَتَها، ومل يقم بحقها، ويستمر هذا حاله حتى يرجع إليهم، أو أراد بكفره 

أن عمله من عمل الكفار، أو أنه يؤدي إىل الكفر« )8(.

ويِف املصادر الشيعية نقرأ نفس األحكام وإن كانت منقولًة عىل لسان األمئة: 

عن أيب جعفر قال: »ثالثٌة ال يقبل الله عز وجل لهم صالة: أحدهم العبد اآلبق حتى يرجع إىل مواله.

 عن أيب عبد الله أنه سأله رجٌل يتخوف إباق مملوكه أو يكون اململوك قد أبق، أَيُقيّده أو يجعل يف رقبته رايًة؟ 

فقال: إمنا هو مبنزلة بعريٍ تخاف رشاده، فإذا خْفت ذلك فاستوثق منه ولكن أشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ 

فقال: أما نحن فرنزق عيالنا ُمّدين من متر« )9(.

 وعن أيب عبد الله عليه السالم قال: »إن العبد إذا أبق مواليه ثم رسق مل يُقطَع وهو آبٌق ألنه مبنزلة املرتد عن 

اإلسالم ولكن يدعى إىل الرجوع إىل مواليه والدخول يف اإلسالم، فإن أىب أن يرجع إىل مواليه قُطعت يده بالرسقة 

ثم قُتل واملرتد إذا رسق مبنزلته«)10(.

نستنتج ببساطٍة من تكفري العبد املتمرد أن محمًدا مل يكن يفكر ولو للحظٍة واحدٍة أن يعمل عىل تحرير العبيد 

حتى ولو بطريقٍة تدريجيٍة مع مرور الزمن كام يّدعي البعض، ألن العبودية مل مُتَنع يف أي دولٍة حكمت بأسم 

7- املفهم ملا أشكل من تلخيص صحيح مسلم، )2/57-58(

8- فيض القدير “ )3/142(.

9- الفروع يف الكايف ص 199 كتاب العتق والتدبري والكتابة. 

10



عقوبة العبد املتمرد يف اإلسالم

Mohammed Waleed

10. وسائل الشيعة، للحر العاميل جزء23 صفحة 108.

الرشيعة اإلسالمية، بل ُمِنعت من قبل الدول العلامنية، ونتيجًة لضغوط هذه الدول تم منع العبودية يف الدول 

اإلسالمية. 

وبالنسبة ملسألة عتق العبيد ككفارة، فأنا أرى أنها رُشِّعت من قبل محمٍد فقط ليك تكون عقابًا يردع املسلمني 

من تجاوز ما أمرهم به اإلسالم، لكونها عقوبًة شديدًة بالنسبة للعريب الذي يعترب العبيد قيمًة ماليًة مثينًة. 

هل هذا هو الدين الذي يّدعي أصحابه أنه صالٌح لكل زماٍن ومكان، وقابٌل للتطبيق يف القرن الواحد والعرشين؟! 

ى دينيٍّ أو عنرصّي،  إن األمم والشعوب اليوم متجد من يثور ضد الظلم وال يرىض أن تُهَدر كرامته تحت أي مسمًّ

وقد حفظت ذاكرة التاريخ إىل اليوم من قد رصخ بوجه العبودية مطالبًا بحريته، ُحِفظت لنا رصخات العبيد 

امللتفني حول سبارتكوس يف ثورته ضد العبودية لروما ورصخات الزنوج يف البرصة ضد الدولة العباسية، وغريها 

من الرصخات التي مل يدونها التاريخ الذي كتبه املنترصون األحرار. 
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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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رصخٌة 
من الجحيم 

صاح بائع املتجر قائاًل بلهجته التي تظهر أنها غري أصولية: واخا عىل ديلمك يا بنت الحرام، رسقتيها أيوا غري سريي)1(، 

بينام كانت خديجة تستبق الريح برجليها الصغريتني، بل دعني يا زمن أقول برجلني حملتا هم الكبار، خديجة فتاة 

الشارع، اللقيطة كام يسميها البعض، بينام يسميها املتعاطفون )ابنة الحرام(، ترسق ما تأكل، وتبيت يف الشارع العام، 

فمرة تتهافت عليها الرشطة وتأمرها باالبتعاد، ومرة تسلك طريق الهرب منهم، بينام يف الليل بأحالمها الطفولية ترسق 

االبتسام والورد وبعض األلعاب من منامها، حتى يقاطعها أحد املرشدين أو السّكريين، فتهرب منهم لعلها تحافظ عىل 

مفهومها للرشف الذي يرى الناس أنها لن تحتاجه ألنه ال يوافق مستقبلها الرشيد. 

تهرع إىل أماكن األمان، إىل أماكن مفصليٍة بني أحداثها املتشعبة. يف الليل ال تنام إال بنوم املدينة من صغارها املنّعمني 

تحت الوسائد الريشية واألغطية واألرَِسّة الناعمة، إىل العجائز املتدلني فوق مراقد املوت، وجسدها املطيل بصدأ الشمس 

والربد، ذلك الجسد ما هو إال كتلة أمٍل تحملها الروح، وكلام أمسكت تلك الكتلة من طرف الرشيدين وشاريب الخمر يف 

مدينة املالهي الليلية بــ )كازا بالنكا(، إما لهتك عرضها املنيس، وإما لرسقة ما جمعته من نقوٍد يف ُمّد يدها ألوفياء 

الطفولة، متد لسانها وتحرك باستنارة، متأملًة برجاء القدير عىل فك أرسها، ألن لها أماًل مستقبليًا تحتفظ به يف عقل 

قلبها، 

فكانت كلام جلست مع آمنة وفؤاد، ترمي حلمها، فتقول لهام بصوتها املتجلجل الذي هذبه الزمن:

أنا بغيت نويل طبيبة وندير لفلوس، باش نبقى نعطيكم الدواء واملاكلة)2(.

 فيلتهم كلٌّ من آمنة وفؤاٍد ضحكاتهام، إىل أن ينقيض الصرب والسلوان ويهرعان ضاحكني من أملها.

ال أمل منهم، لقد كانوا يرسمون عامل األطفال يف الجهة األخرى من عامل اإلله القدير. يرسمون عاملـًا أوربيا كالذي يرونه 

يف تلفاز صاحب متجر األجهزة الذي يطل عىل الشارع، يحلمون أحالم النهار املخملية من وحي الخيال، وملتقاهم بالليل 

يف أقواس )ساحة الرساغنة( التابعة لعاملة مقاطعات )الفداء مرس السلطان(، هناك يحملون بعض األوراق الكرتونية 

الشبيهة بالكفن الحامي من صقيع الربد، 

يف ذات ليايل البيضاء كانت ترتنح خديجة برجليها فوق الرصيف املندثر كأحالم أبناء الوطن، رأت مكب نفاياٍت تابًعا 

ملتاجر الشارع، دخلت لعلها تجد ما يشبع رمقها، أو ما تحتفض به لبيعه لصاحب الخردة، بدأت تبحث بيديها مع ذلك 

الصقيع الذي ألفته املدينة يف الشهور األوىل من السنة، انقّضت عليها يدان ال تستقر فيهام رحمٌة وال غفران، 

)1( حسًنا عىل دين أمك يا بنت الحرام، رسقِتها حسًنا فقط اذهبي

)2( أنا أريد أن أصبح طبيبًة وأجمع النقود، ليك أعطيكم الدواء واألكل.
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قام األول بتكبيل يديها عرب قبضهام، أما الثاين فقام باغتصابها، ليتبادال األدوار، إنها ابنة الثانية عرش، اليوم وبعد رصاٍع مع 

الزمن، ذلك الرصاع بيننا وبينه، الذي لطاملا كان هو الفائز فيه، رغم أنه أكرب حاّلٍل للمشكالت التي تُصاِدفنا يف الحياة، 

فالزمن من أوامر الله، فلو ابتعدنا أو صاحبنا  الزمن، سيتكفل بحلها يف الوقت املناسب، عندما تم اغتصاب الصغرية من 

)بيدوفيلّيني(.

)3( ما الذي فعلوه بك هؤالء ابناء الحرام، سكريين، الله يحرقهم يا ريب كام فعلوا بك.

مل تقم إال بعد أن أىت » يس بوجمعة » وهو رجٌل يقوم بجمع الخردة ليل نهار، ليجد خديجة غارقًة يف سيل دمائها، 

ونحيبها الذي لطاملا تهربت منه وتركته للزمن، فبدأ بتمتمة:

آش داروا فيك هاد والد الحرام، الشامكرية الله يحرقهم يا ريب كيام دارو فيك)3(.

لقد كان ينظر لهام وهام يغتصبان خديجة، لكنه عجوٌز لن ينفعها يف يشٍء يف شارٍع منعدم األرواح، أمام شابني لهام 

حجم أسدين.كل ما فعله هو تركهام حتى ينتهيا ليساعدها. فالخائفون الرازحون مواطنون صالحون يف وطن األحالم 

املندثرة. حاول أن يوقف إحدى السيارات... وقفت واحدٌة تلبيًة لروح الرحمة، وطلب من صاحبها أن يتصل باإلسعاف... 

رحل صاحب السيارة برسعة الربق، ال بد أنه كان خائًفا أن يكون شاهًدا أمام الرشطة، انتظر العجوز )يس بوجمعة( 

حوايل ساعًة لتصل سيارة اإلسعاف، رحامك يا وطني، تلك السيارة التي جاءت برسعة الريح التي حملت سيدنا سليامن 

بعد غزو الجن قُراه، أُِخذت للمستشفى امليلء بعزيف األنس، كلهم رازحون داخل املستشفى، بينام نقلوا خديجة إىل 

غرفة املستعجالت، التي كان يستقر بها مريٌض ثان، كأنهام يف زمن الكولريا، رمبا سييأس عازف املوسيقى عن العزف، 

والكاتب عن الكتابة، فلنقف دقيقة صمٍت عىل وطني، قاموا بكل االجراءات الرضورية لتثبيت روحها يف الجسد، قاموا 

بكل يشٍء حتى بتصوير )روبوراج( حول إنقاذ الفتاة اللقيطة.

أُِخذت خديجة بعد عالج كتلة األمل تلك إىل دار األيتام رغم أنها ليست يتيمًة أبًدا. هناك حيث املأكل واملرشب وامللبس، 

هناك تقبع صورة املجتمع الحقيقية، كان املسري األول - كلام سنحت له الفرصة - يف إفراغ كبته عىل صورة الوطن، كان 

يقتل الطفولة ورمز غصن الزيتون، وكانت املربّية )مي حليمة( كـ )إيزيس( إلهة القمر واألمومة عند املرصيني القدماء، 

التي كانت أخت أوزوريس وزوجته يف آٍن واحد، التي أنجبت حورس يف دلتا النيل، حيث كانت تختبئ من )سيت( قاتل 

زوجها. ربت ابنها يف املستنقعات دون أن تحرمه، أو كـ )حتحور(، إلهة األمومة والسامء، والحب والسعادة والخصوبة، 

التي تشبهن  الصبية، كالحوريات  بينام كانت هي وشبيهاتها من مستوطنات مكان نسج األحالم  الديانة اآلتونية،  يف 

)أدراستيا( و)دافني( و)كراتياس(، والحوريات الخمس عرشة؛ 
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مرّت سنوات البؤس عىل كاهل خديجة، فبلغت من األشد الخامسة والعرشين، حيث فقدت القدرة عىل الكالم، بينام 

تُعرّب عن األشياء بتمتامتها املبعرثة يف نسائم ثراث املدينة.

فمنذ تلك الحادثة املشؤومة ذهبت عذرية الجسد، وتطاير معها الوجدان، والقدرة عىل الكالم، اشتغلت يف ُدور الدعارة 

واملالهي مع )الحاجة فاطنة(، كان ذلك ما يعيلها بعد أن خرجت من الدار، وقبعت يف الشوارع البيضاوية، تستشعر 

قول الحاّجة: بنتي الدنيا صعيبة بزاف علينا، وعلينا حنا يل مقارينش)4(.

فكان زناة الذكور يستمتعون بجسدها الفاتن، رغم أنها فقدت القدرة عىل الكالم، كان جاملها ومكياجها يجذب الزناة. 

صدق املتنبي يف قصيدة )عواذل ذات الخال يف حواسد(، حني قال بيته املشهور: )مصائب قوٍم عند قوٍم فوائد(، مر عليها 

عامان داخل مصلحة أمراض الدم )وأنكلوجيا( الكبار )األورام( لعالج رسطان الدم مبستشفى 20 غشت 1953 التابع 

للمركز االستشفايئ الجامعي ابن رشد بـ )كازا بالنكا(. 

هناك كانت تتلقى عالجها من رسطان الدم الذي يحاول أن يذيب كتلة األمل تلك بالعالج الكياموي، احرتاٌق داخيلٌّ له 

تأثرٌي كحمم الربكان، وجفاٌف بالحلق وآالٌم يف العظام، وأملٌ فجايئٌّ يجعلها ترصخ بصوتها غري املنطوق عىل أحر من صوت 

البوق، تحس بأنها ترغب بنزع كل مالبسها من شدة االحرتاق واألمل، وال رغبة لها باألكل، كلها أعراٌض يستشعرها هؤالء، 

ال أمل يضاهي أملهم، كانت تفّضل ومتيض أغلب وقتها يف الصمت، صمٌت رهيٌب أشبه بصمت ما بعد الجنازة، حني تذبل 

كلامت املواساة ويغادر املواسون، ويبدأ الصمت الرهيب بالفوحان، 

هل استشعرت صمتها؟

ذلك هو، فقدت جاملها الذي كانت تكتسبه، وجسدها الذي كان هديًة 

للشابني ومسري دار األيتام وللزمن واملرض، 

قرار  إىل  أخذتا  عيناها  بينام  والالمعة،  الرطبة  رأسها  كل شعريات  فقدت 

جحيم الدنيا. كانت املمرضات تلقي عليها تعاويذ املواساة مرًّة، ويف أخرى 

آياٍت من ذكر السامء، 

ْنُفِس 
َ ْ
َوال ْمَواِل 

َ ْ
ال ِمَن  َوَنْقٍص  ُوِع 

ْ
َوال َوِْف 

ْ
ال ِمَن  ٍء  بَِشْ َبْلَُونَُّكْم 

َ
﴿َول

ِْه 
َ

ا إِل
َِّ َوإِنَّ َصاَبتُْهْم ُمِصيبٌَة قَالُوا إِنَّا ِل

َ
يَن إَِذا أ ِ

َّ
ابِِريَن * ال ِ الصَّ

َواثلََّمَراِت َوبَشِّ
ُمْهتَُدوَن﴾)5(  

ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
َِك َعلَيِْهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َورَْحٌَة َوأ

َ
ول

ُ
َراِجُعوَن * أ

)4( ابنتي الدنيا صعبٌة جًدا علينا، وخاصًة نحن غري الدارسني.

)5( البقرة/155– 157
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رصخٌة 
من الجحيم 

برنامٌج حوارٌي عىل اليوتيوب 

تدعم بعض حلقاته رشكة 

Google، يهدف بالدرجة 

األوىل إىل إجراء الحوار مع 

امللحدين والالديني  

املرصي ، واملتحدث  منهم 

باللغة العربية من مجتمعاتنا 

يف الرشق األوسط وشلل يف الرشق األوسط وشلل 

أفريقيا. 

فكرة وتنفيذ إسلعيل محمد 

 /theblackducks

 @blackducksshow

goo.gl/EgjCs7

 ++eBlackDucks

كان لقراءة املمرضة )جميلة( أثٌر جميٌل يف إلقاء الصرب اإللهي عىل خديجة، 

بينام كانت تأيت املمرضة )أوديسا(، وهي مسيحيٌة من أصوٍل فرنسية ولها 

فكانت  الستيني،  عمرها  رغم  أحد،  كل  بالبيضاء،  وتستقر  مغربيٌة  جنسيٌة 

إىل  الرسول  بولس  رسائل  جامل  من  لها  فتذكر  اإلنجيل،  بآيات  تواسيها 

العربانيني، قائاًل:

 ) لذلك نحن أيًضا إذ لنا سحابٌة من الشهود مقدار هذه محيطٌة بنا، لنطرح كل 

ثقل، والخطية املحيطة بنا بسهولة، ولنحارض بالصرب يف الجهاد املوضوع أمامنا، 

ناظرين إىل رئيس اإلميان ومكّمله يسوع الذي من أجل الرسور املوضوع أمامه، 

احتمل الصليب مستهيًنا بالخزي، فجلس يف ميني عرش الله، فتفكروا يف الذي 

 احتمل من الخطاة مقاومًة لنفسه مثل هذه لئال تكلوا وتخوروا يف نفوسكم(. 

وتضيف أوديسا: يف رسالة يعقوب:

)عاملني أن امتحان إميانكم ينشئ صربًا، وأما الصرب فليكن له عمٌل تام، ليك 

 تكونوا تامني وكاملني غري ناقصني يف يشء(.

 

استمر مرضها عاًما ونصف، عاٌم ونصٌف من آالم العالج، إىل أن استقرت قرب 

القدير، بروحها الطاهرة، 

لقد كانت ضحية هذا الكون الرتيليوين، رمبا ترقد روحها يف سالم الرب، عاٌم 

ونصف، وعمرها كاماًل مّر يف شقاء، لكان أرحم بها هذا املوت املنري، فلرتقد 

روحك يف سالم الرب يا خديجة.
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شادي سليمي

صفحة ثابتة 
نقدم فيها قراءة 

ألحد الكتب 
القيمة

محنتي مع القرآن 
ومع الله يف القرآن

للكاتب عباس عبد النور

يعترب هذا الكتاب من أهم الكتب وأولها لكل باحث 

عن الحقيقة وتساوره شكوك بصدق دينه من زيفه، 

ليكون القايض العدل الذي سريضيك حكمه مهام كان، 

فهو كان السبب يف إدراك الكثريين من الناس لذاتهم 

بعد أن كانوا غارقني يف وهم إجتامعي شامل ومنترش 

يف كل أنحاء العامل )اإلسالم واألديان األخرى(، وخصوًصا 

أن واضعه هو واحد من أكرث الناس علاًم ومن أهم 

علامء حقبته يف الدين اإلسالمي خصوًصا، وقد عرض 

فيه كل تجربته الفكرية والدينية طوال سنني حياته 

وستتعرف عليه أكرث يف بداية هذا الكتاب.
- ال يوجد صورة للكاتب عباس عبد النور 
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الكتاب  هذا  متيز  األعزاء  القراء  سيالحظ  امللخص  هذا  يف 

من  الهائل  الكم  من  فيه  ملا  الفكرية  الكتب  من  غريه  عن 

كتاب  أي  احتواه  مام  أكرث  القرآن  عن  الغزيرة  املعلومات 

آخر، فهو انتقاد موضوعي منطقي واضح للقرآن بكل أجزائه 

والباطنة، وهو يشكل  الظاهرة  ومعامله ومقاصده ومعانيه 

الذين  للكثريين  بالنسبة  البعري  ظهر  تقصم  التي  القشة 

التلخيص نفسه.  يفكرون يف ترك اإلسالم وحتى كاتب هذا 

فهو كتاب جاء من مفكر إسالمي بحت، بكل ما للكلمة من 

معنى ولد وترعرع وشب وتعلم وشاب يف محاريب مدينة 

دمنهور يف مرص وبعد أن اقرتب عقده الثامن من عمره قرر 

يف  والتفكري  النظر  وإعادة  عليه  ولد  ما  مراجعة  عليه  أنه 

الدين الذي امتزج بعقله وجسمه ودمه وتفكريه طوال أكرث 

من مثانني عام. 

وبهذا الكتاب الذي نضع تلخيصه بني أيديكم قرائنا األعزاء 

العديد من الردود املفحمة القاطعة الشك باليقني عىل املدعني أصحاب العقول الجامدة غري املستعملة املتشدقني مبثالية 

القرآن وإلوهية مصدره، والعديد من األمثلة الدالة عىل برشيته الخالصة وغباء كتابه وواضعيه، وهو بذلك ميتلك أهمية 

كبرية من بني جميع الكتب التي يجب عىل كل قارئ عريب قراءته واستيعابه كاماًل ملا فيه من إجابة وافية وشافية لكل 

متسائل عن صحة وصدق الفكر الذي أرضعته إياه أمه مع الحليب من أول يوم ولد فيه، ورباه أبوه عليه عىل أنه 

الصحيح املطلق بشكل غري قابل للشك، أال وهو اإلسالم الذي سيواجه مصريه املحتوم بكشف زيفه وبرشيته يف هذا 

الكتاب.

ويجب التوضيح بأن هذا الكتاب دونًا عن غريه من الكتب وألهميته ال يجب االكتفاء بقراءة تلخيصه هذا ألخذ فكرة 

والتلخيص  صفحات،  بضع  من  تلخيص  يف  حقها  تستويف  لن  التي  التفاصيل  من  الكثري  عىل  يحتوي  فهو  عنه  شاملة 

الحقيقي لهذا الكتاب هو نفسه بدون اختصار أي كلمة منه، فلكل كلمة وصفحة أهميتها التي بدونها سيفقد هذا 

الكتاب تسلسله وبنيانه الكامل.
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ويلفت الكاتب يف املقدمة نظر القارئ إىل أنه يجب عليه قراءة القرآن من جديد، ولكن هذه املرة قراءة عقلية وليست 

قراءة إميانية معتادة، وإخضاع آياته للنقد والتحليل. ويصب الكاتب عباس عبد النور جام غضبه عىل موضوع األخذ 

املطلق بحرفية النصوص وعبادة النصوص والجمود الناتج عن ذلك، ويتحدث عن آثار ذلك من توقف للتاريخ والحياة 

موضوع  يف  وانحصارها  العربية  والثقافة  للهوية  وضياع  والدموية،  والسلفية  لألصولية  وانتشار  مستمر  تخلف  ومن 

النصوص فقط، واملقصود بالنصوص هنا هي نصوص القرآن خصوًصا والنصوص اإلسالمية عموًما. 

ويبعث الكاتب كذلك يف مقدمته برسالة مفادها الدعوة إىل التغيري وأخذ منحى جاًدا يف الحياة وتصحيح الواقع والتاريخ 

واإلنسان. ويبني الكاتب أن ما كتب شيئًا يف هذا الكتاب إال بعد تحليل ومتحيص وتدقيق وربط هذا بذاك الستيفاء 

املعاين كاملًة، ويناقش فيه املشكلة القرآنية برؤية حداثية تخرتق حدود القداسة وتخضع القرآن للعقل والتفكري.

والقرآن  واإلسالم  بالله  املتعلق  الفكري  نتيجة مجهوده  عليها  الكتاب يف خمسة فصول وزع  الكاتب هذا  وقد وضع 

وتحليالته التي يخلص من خاللها إىل نتائج مضادة للواقع والشائع وما تعارف عليه عوام الناس ومن مييش مع القطيع، 

وكل ذلك بالدالئل والرباهني الواضعة للقرآن تحت مجهر الفحص والتدقيق املوضوعي بعيًدا عن العواطف والتحيزات.

ثم يبدأ الكاتب كتابه بالفصل األول الذي يروي من خالله رحلته من اإلميان املغروس يف قلبه منذ الصغر إىل الشك الذي 

انتهى به املطاف لرتك كل ما ترىب عليه )اإلسالم والفكر اإلسالمي(. ويسمي هذا الفصل برحلتي من اإلميان إىل الشك. 

ويتحدث يف بداية هذا الفصل عن مسريته يف التعليم الديني وبدئها يف األزهر وذلك يف أربعينيات القرن املايض.

ويف الجزء األول منه يتحدث عن إميانه وورعه وتعبده وتهجداته يف الليايل الطوال ووقت األسحار ويصف مراقبته لله 

ورؤيته لله يف كل يشء وقد وضع الله نصب عينيه يف كل أمور حياته، ويروي كم كان سعيًدا بقربه من الله، ويتحدث 

عن آثار اإلميان بالله يف نفسه.

ويف الجزء الثاين يتحدث عبد النور عن استيقاظ الشكوك يف قلبه بعد أن امتحنته الدنيا 

وألقت بأحاملها عليه فتوجه إىل الله مبتهاًل متذلاًل يطلب رحمته ورزقه وقد استغرق يف 

البكاء والدعاء بكل ما كان به خبري بصري، عىس الله يستجيب دعاءه ويعنيه عىل دنياه، 

إال أن الله وكام قال الكاتب قد كان يستجيب باملقلوب ومام يثري السخرية أن ذلك كان 

يجيب  أمن  نحو  ومن  لكم  أستجب  ادعوين  نحو  من  القرآن  يف  جاء  مام  الكثري  يناقض 

تبتسم وظلت  مل  والدنيا  ساءت،  بل  تتحسن  مل  األحوال  أن  إال  وكذا..  دعاه  إذا  املضطر 

عابسة. مام طفا بالشكوك التي كان يقمعها دامئًا يف قعر عقله إىل سطحه، وقد خطر بباله 

أن كل هذه اآليات بال معنى لها وال حكمة.
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أما الجزء الثالث من هذا الفصل فريوي فيه الكاتب لنا ما حدث معه من شعوره بالندم والحرسة عىل عمره وشبابه 

اللذان أفناهام يف حب كيان وهمي أسطوري مل يستجب له أبًدا وتركه يواجه مصريه بنفسه ومل يقدم الدعم الذي لطاملا 

توقعه منه عندما تشتد الشدائد مقابل كل تلك العبادات والتضحيات التي قدمها له، من أجل تحسني عالقته به دوًما 

وتقربًا منه إليه. وقد كان يجلد ذاته دامئًا إذا ما ساورته شكوك بأن الله قد تخىل عنه، ويقول يف نفسه ويقنع نفسه 

بفلسفته القوية أنه هو الذي يطلب الكثري، وهذا عندما يقارن نفسه بغريه ممن حصلوا عىل نعم وحرموا غريها، إال 

أنه أدرك أنه خالل جميع سنني حياته أن كل توفيق أصابه يف هذه الحياة مل يكن نعمًة من الله، بل كانت نتيجة سعيه 

الدائم وكدحه املستمر وبهذا كان يبلغ أمره ويصل غايته.

وقد عرب الكاتب عن لجوئه لخيارات أخرى بخالف اإلسالم وفكر يف اتجاهه إىل املسيحية ومناجاة يسوع املخلص، ومع 

أنه يدرك أن املسيحية تبدأ باألسطورة وتنتهي باألسطورة إال أنه فعاًل وبسبب الضعف اإلنساين فقد التجأ فعاًل إىل يسوع 

قبل أن يكتشف وبرسعة، زيفه ووهميته مبثل إله اإلسالم نفسه، فكام قال فإن إله القرآن وإله اإلنجيل كٌل أفلس من 

أخيه. وقد تعجب مام يستطيع اإلميان فعله وهو الذي يتطلب التصديق فقط بدون تشكيك وال تفكري وال بينة.

 وينهي الكاتب فصله األول من هذا الكتاب بوصوله إىل نقطة التحول )وكام يسميها القطيعة( التي ترك فيها الله بال 

رجعة وقطع عالقته معه فيها، ولو جاءت متأخرة يف عقده الثامن، ولكنه أرىض نفسه كام يقول وقال كلمته. وفيه يعلن 

الحرب عىل الله الذي ابتزه وسيقول ما شحن النفوس وكبت اآلفاق وجعل األقالم محتقنة واألنفاس محتبسة متلجلجة، 

ويتنبأ مبصريه ومبا سيحدث له من معاداة وتحريض بعد نرشه للكتاب، ويدعو القراء األعزاء إىل قراءة كتابات من سبقوه 

من أصحاب العقول الراجحة والفكر املشكك بكل مطلق.

ثم يبدأ الكاتب فصله الثاين من الكتاب الذي يتحدث فيه عن منهج 

العقيل.  النقيل واملنهج  املنهج  القرآن ويقسمه إىل قسمني:  البحث يف 

املنهج  أما  العقل،  ويعطل  والجمود  بالثبات  يتصف  النقيل  فاملنهج 

العقيل فإنه يخضع النص للعقل ويتصف بالتجرد واملوضوعية وهو ما 

مل يأخذه من تعاملوا بالقرآن وعلموه. ويعرب الكاتب عن شكه يف ما ورد 

يف القرآن من أساليب وبالغة وإعجاز وتعاليم، ويوضح األسباب التي 

دعته إىل ذلك، وينهي فصله القصري هذا بالدعوة إىل النظام العلامين 

الذي يحفظ حق التدين ويف نفس الوقت يفصل الدين عن التحكم يف 

كل صغرية وكبرية من حياة الناس كام يفعل دين اإلسالم.
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وبعد ذلك يبدأ الكاتب فصله الثالث بالحديث عن القرآن وتعريفه حسب الرؤية اإلسالمية، ويتحدث عن أهمية القرآن 

بالنسبة للدين اإلسالمي واملسلمني، وبإيجاز عن العالقة بني القرآن واللغة والعربية والنتائج املرتتبة عىل مجيء القرآن 

بالنسبة لهذه اللغة. ويذكر بعض خصائص ومميزات القرآن، ويف النهاية يتحدث الكاتب عن بعض تأثريات القرآن يف 

حياة املسلمني.

أما يف جزئه الثاين القصري من هذا الفصل فيتحدث مرة أخرى عن تأثري القرآن يف شتى مجاالت حياة املسلمني فهو مرجع 

بالعامود  للمسلمني حتى شبهه  الكربى  أهميته  الفقه، ويذكر  والفقهاء واملتكلمني واألصوليني واضعي علم  للنحويني 

الفقري لهم، ثم يتحدث عام فعل املسلمني بقرآنهم وكيف تعاملوا معه.

مبثله،  يأتوا  بأن  للناس  وإعجازه وتحديه  إعالن وجوده  القرآن يف  النور عىل طريقة  عبد  عباس  يأيت  ذلك  بعد  وفيام 

ومواقف الجاهليني املتفاوتة من القرآن. ثم يشكك الكاتب يف القيمة البالغية العالية لكل آيات القرآن ويقول بأن فيها 

ما هو عىل مستوى عايل من الروعة والجودة والبيان وفيها ما هو غاية يف اإلسفاف والتفاهة. ويقول شيئًا عن املضمون 

والشكل الخارجي املوسيقي آلي القرآن.

ثم ينتقل إىل الجزء األهم يف هذا الكتاب )تفسري القرآن( والذي يعرض فيه املشكلة التي تثري غضب الجميع أال وهي 

مشكلة املفرسين وتفسريهم للقرآن، من حيث إبطالهم متاًما للعقل واملنهج العلمي وتعطيلهام يف تفاسريهم، وامليش 

عىل قاعدة أن القرآن بليغ متاًما وصحيح متاًما ومحق متاًما واإلنسان هو املخطئ والجاهل، فيعرض لفلفات املفرسين 

وترقيعاتهم وتحميلهم للقرآن من وجوه املعاين ما ال يحمل ويصف كتب التفاسري التي تحتوي غث كبري وسخف وغباء 

وغثاء ال يساوي املداد الذي أهرق فيه.

ويف نهاية الفصل يدعو الكاتب إىل الثورة عىل القرآن، وما جاء به من تناقض مع الحرية السياسية واإلجتامعية واإلقصادية 

والقدرة اإلبداعية. ويدعو إىل الثورة عىل النصوص وإخضاعها للنقد الباطن، فحسب تعبريه فقد كان القرآن يوًما ما ثورة 

ولكن ما يأيت بعد ذلك هو الرتابة والتكرار والسقوط، وأصبح القرآن عبء عىل الثورة وعامل مضاد لها وجزء من التقاليد 

واملوروثات تقف حجر عرثة يف وجه كل تقدم. وينعى وضع العرب املسلمني عندما يقارن بني حالهم وحال غريهم من 

األمم التي وصلت إىل ما وصلت إليه، بينام املسلمني ما زالوا يعيشون يف القرنني السابع والثامن امليالديني.

بنظرة  القرآن ويتفحصه  الكتاب وجًها لوجه مع  الرابع واألهم من هذا  الفصل  النور يف  املفكر عباس عبد  ثم يقف 

العقل الثاقبة، ويناقشه ويبني فيه الخبيث الكثري من الطيب القليل، وبشكل موضوعي ينتقده ويبدي رأيه فيام افرتضه 
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املسلمون وعلامؤهم إعجاز إلهي خالص، ليبني لهم ولنا ما يحتويه القرآن من أخطاء وركاكة وضعف وخلل تؤكد أنه 

إمنا هو قول برش ال قول إله وال حتى قول شاعر بليغ من فصحاء الجاهلية.

ويتحدث يف بداية فصله هذا عن طبيعة آيات القرآن األدبية واللغوية، ويورد آراء علامء العرب واملسلمني يف نظمه 

وآياته ومعنى إعجازه بالنسبة لهم، فكانت اآلراء املتفاوتة وكل له رأيه حسب ما يقتضيه علمه باللغة، واتفاقهم عىل 

إعجازه. وكذلك آراء من مل يتفق معهم يف إعجاز القرآن فقال بأن الناس قادرون عىل أن يأتوا مبثل هذا القرآن فصاحًة 

ونظاًم وبالغة. أو جحد غريه أشياء مام فيه.

ثم يتساءل الكاتب كام تساءل العلامء قبله يف العرصين األموي والعبايس أي إعجاز هو الذي يف القرآن؟ ويتساءل عن 

صحة التحدي الذي وضعه محمد بأن يأتوا بسورة من مثله ويذكر أسباب بطالن هذا التحدي، ثم يأيت عىل بعض أعالم 

حركات الزندقة املنترشة يف العصور اإلسالمية الوسطى كابن الرواندي والرازي وغريهام ممن عارضوا القرآن وانتقدوه 

فيه من  ما جاء  وينقض  ويفند  كتبه،  القرآن يف  يهاجم  الرواندي  ابن  فهذا  يطلقها،  التي  التحديات  وتكفلوا مبواجهة 

تحديات وما اعتربه غريه إعجاز، 

ويعترب ابن الرواندي من أشهر وأكرب العلامء الذين بلغت بهم حركة الزندقة أوجها وغاية نضجها، أما أبو بكر الرازي فقد 

حذا حذو من قبله ممن أقدموا عىل نقد القرآن ولعل الفقرة التالية من الجزء الخاص بالرازي يف هذا الكتاب تغني عن 

أي حديث آخر عنه “وكام تحدى القرآن اإلنس والجن أن يأتوا مبثله، كذلك تحدى الرازي علامء العرب وفصحاءهم أن 

يأتوا مبثل ما يف كتاب أصول الهندسة واملجسطي وغريهام. يقول الرازي إنا نطالبكم باملثل الذي تزعمون أنا ال نقدر أن 

نأيت به. وبهذا فهو يرد عىل الخصم حجته أي أنه بهذا التحدي يشري إىل أن الحجة نفسها ترتد عىل الخصم. إذ ليس يف 

وسع إنسان أن يأيت مبثل نفس ما أىت به إنسان آخر، مهام بلغ من القدرة عىل املحاكاة وإتقان التقليد.

ويف الجزء الثالث من هذا الكتاب يبدأ املفكر عباس عبد النور بالهجوم عىل مستوى بالغة القرآن ونقد ما عرف عنه 

بالشيوع من بالغة مثالية وإعجازها اإللهي. ويتحدث عن ما يالحظه يف آيات القرآن من عدم الرتابط فيام بينها وعدم 

التسلسل، واالستطرادات التي تقطع السياق، ويذكر سلبيات أخرى كثرية متتاز بها آيات القرآن، وينتقد كثريًا ما يقوم 

به املفرسون بدون وجه حق من لفلفة وترقيع لكثري من اآليات التي تستعيص عىل الفهم ملا فيها من غموض وإبهام 

ويصفهم بالرثثارين واملرقعني، ويشكك يف تساوي آيات القرآن جميعها يف الجودة فيذكر أن فيه آيات تتسم بسامت 

الركاكة والغموض والتفكك.
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ويستمر الكاتب يف الحديث عن مستوى البالغة املحدود والضعيف الذي تتصف به آيات القرآن، ويورد الباحث عدًدا 

من األمثلة التي يوضح يف كل منها خطأ من األخطاء املوجودة بني ويف آيات القرآن من تفكك وعدم تسلسل وتغيري 

األفكار يف نفس الصفحة القرآنية او حتى يف اآلية نفسها، باإلضافة إىل األخطاء املنهجية يف القرآن والقصص غري املكتملة 

األفكار واألهداف واملعلومات. ويصف الكاتب الخليط الذي وقعت به كثري من اآليات القرآنية بالكوكتيل وهذا من 

سخريته مبقدار السخف الذي نال أسلوب القرآن يف تلك اآليات.

ثم يشري عبد النور إىل التمزقات الحاصلة )والتي استنتجها من خالل تحليالته( يف آيات وسور القرآن، والتي أدت إىل 

وجود خلل يف توزيع املواضيع الكثرية التي تحدث عنها القرآن، لكل موضوع يف أكرث من موقع من القرآن، فيذكر القرآن 

موضوع معني ثم يأيت بآيات تتحدث عن موضوع آخر غري اآليات األوىل ثم يعود إىل املوضوع األصيل أو ينتقل إىل 

موضوع ثالث وهكذا، مام أدى إىل متزيق القرآن إىل قطع متناثرة، وفوىض عارمة يف توزيع اآليات.

أما يف جزئه السادس من هذا الفصل فيستعرض الباحث مشكلة الغموض يف القرآن، ويورد الكثري من األمثلة عىل ذلك، 

وسيالحظ القارئ فعاًل أن الكثري من اآليات القرآنية يلفها الغموض، وتحتمل معاين بأوجه عديدة، وال توصل الفكرة 

واملعنى النهايئ للقارئ، وبالتايل يتساءل الباحث ونحن معه.. هل هذا هو القرآن الواضح الذي نزل بلسان عريب مبني؟ 

أم هو مجرد غموض تلفه األساطري؟ ثم يتحدث عن بعض األلفاظ والكلامت الغريبة الواردة يف القرآن والتي قد ال تكون 

عربية أو ال تكون من لغة ولهجة قريش.

ثم يأيت عىل ما يسميه الكاتب الركيك يف القرآن، ويرشح عن اإلضافات التي أضيفت عىل علم البالغة يف اللغة العربية 

من أجل )حسب اعتقاده وال نعلم إن كان محًقا أو مخطئًا( تجميل األخطاء الواردة يف القرآن وتحميلها معنى يف الوقت 

الذي ال تحمل فيه أي معنى، بل ويقارن بني األخطاء التي تحدث يف القرآن واألخطاء التي تحدث يف كالم أمراء البيان 

اآلخرين مثل املتنبي والجاحظ وابن املقفع والتضاد الكبري يف تعامل النقاد والبالغيني مع كل منهام ففي القرآن تعترب 

قضية بالغية أما يف كالمهم فيعترب خطأ ال بد من إصالحه. ويورد بعض اآلي القرآين ويعلق عىل ما فيه من أخطاء وركاكة 

وضعف لغوي واضح يف بعضه وغري واضح يف بعضه اآلخر للقارئ العادي.

ثم يالحظ القراء بعد متعن يف قراءة آراء الباحث انه فعاًل ليس كام يصف نفسه )بلسان عريب مبني(، أين اإلبانة يف كل 

هذا الهراء والتشابك وعدم اإلبانة وال الوضوح؟ أين القرآن من ذلك كله؟ ويستمر الكاتب يف استعراض اآليات والتعليق 

عليها، كام يستمر يف حربه عىل املفرسين الرثثارين امللفلفني، وال ينبغي لقارئ هذا الكتاب أن يعتمد عىل هذا الجزء 

منه ليحكم عىل القرآن، يف حال مل يكن عىل درجة عالية من العلم باللغة العربية. وينهي الباحث هذا الجزء برد عىل 

تحدي القرآن “فأتوا مبثله”.
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ويتكلم يف معرض حديثه عن القرآن عن التناقضات الواضحة الفاضحة للقرآن وأصحابه، فقد وقع مؤلفه )أو مؤلفيه( 

يف تناقضات شتى، تربز الصفة البرشية الطبيعية املتمثلة يف عدم املثالية وعدم الكامل، ولو كان من عند إله كامل ما 

وقع القرآن يف مثل هذه التناقضات الواضحة، ويورد الكثري من األمثلة عىل ذلك ومنها تناقضات وردت يف نفس اآلية 

)وهذا مام يضحك( ومنها ما ورد يف آيات متباعدة )مام يدل عىل السهو والخطأ(، ومن هذه األمثلة نذكر لكم التناقض 

الذي سامه الباحث عباس عبد النور بتناقض التناقضات واملتمثل يف تغيري السنن اإللهية وكلامت الله التي تعترب قوانني 

حاكمة لهذا الكون ال تتغري وال تتبدل بأمر الله نفسه، فهو الذي قال بأنها ال تتغري أبًدا وهو نفسه الذي غريها وبدلها 

فهو بذلك يناقض نفسه، وتجدون ذلك يف الصفحة املئة والثامنني من هذا الكتاب، وبهذا املثال ينهي الكاتب جزأه 

التاسع من هذا الفصل.

أما يف جزئه العارش فيأيت الكاتب عىل األضحوكات العلمية التي تثبت برشية القرآن بشكل قطعي لكل إنسان موضوعي 

ومنطقي يعمل عقله قبل عواطفه خصوصأً عىل ما نشأ وترىب عليه بأنه الصحيح املطلق، فيأيت أواًل عىل صورة السامء 

والكون يف القرآن ويبني من ذلك أن هذه الصورة ال تختلف كثريًا عن صورة الكون يف األساطري السابقة لإلسالم كالبابلية 

والسومرية واليهودية وغريها، وقد وضحنا جميع هذه األساطري يف التلخيص املايض لكتاب فراس السواح املعنون مبغامرة 

العقل األوىل، والوارد يف الطبعة السابقة من هذه املجلة، وتستطيع الحصول عىل فكرة مفصلة عن هذه الصورة الكونية 

من خالل قرائتك لكتاب مغامرة العقل هذا. ولن تالحظ بعد ذلك أي إختالف بني جميع هذه القصص والقصة الخاصة 

بالقرآن، ومع ذلك فال رضورة للتفصيل هنا، ولكن إيصال فكرة للقارئ عن مقدار الضعف والعجز العلمي الوارد يف 

القرآن، والذي تحدث عنه الكاتب يف هذا الفصل وذكر أمثلة عديدة عليه، تثري الدهشة ملن يعرفها أول مرة. ثم يكمل 

بأمثلة ألخطاء وشبهات أخرى وقع فيها القرآن تثري التفكري عند املتأمل فيها، وتجربه عىل التوقف ملراجعة ما يحمله من 

فكر، وتبدأ الشكوك بالسيطرة عليه حتى يتوصل بنفسه بعد البحث املتعمق، للحقيقة املغايرة.

ثم يصف الكاتب املأزق الذي وقعا فيه القرآن والله، بتحديد إرادة الله كالسبب الوحيد يف كل ما يحدث يف الكون من 

كوارث ومآيس وعقابات لبني اإلنسان، وكذلك ما يصيب اإلنسان من خري ورش، فكل ذلك من عند الله، وقد تناىس القرآن 

بأن كل يشء يحدث يف هذا الكون خاضع ألسباب علمية ومنطقية بدونها لن يحدث أبًدا، وال أثر لوجود إرادة الله يف 

أي حدث مهام كان حجمه، فبتوفر األسباب يحدث ما يحدث وبانقطاعها ال يحدث، بال وجود ألي ملسة من ملسات الله 

يف هذا العامل. فبالتايل من مل يغسل دماغه اإلميان وينظر لألحدث بطريقة علمية موضوعية، سريى تفاهة التهديدات 

التي يطلقها الله لإلنسان إذا مل يخضع ألوامره ويجتنب نواهيه، )وهذا هو الفرق بني املؤمن وبني العامل( بل إن الله 

نفسه يستمر يف تحقري اإلنسان واإلنقاص من قيمته، يف الوقت الذي ال ميكن أن تكون هذه أخالق إله عاقل! وينهي 

الكاتب هذا القسم من هذا الفصل باالستمرار يف عرض مشكلة تفاوت جودة آيات القرآن، ففيها من الروائع وفيها من 

السقطات والعيوب.
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متاىش مع الباحث، متعن يف طريقة تفكريه ورأيه يف بعض آيات القرآن، وستندهش فعاًل من النتيجة، ستجد أن بعض 

آيات القرآن ما هي إال لغو ولهو، هذر وثرثرة، ال فائدة منها وال معنى، سوى إكامل سجع الكهان الذي بُني القرآن عليه 

واكتسب قيمته اللغوية به، ستجد أن كاتب القرآن أو قائله او الله أو محمد او بحريا أو ابن نوفل أو أي كان ال يفعل 

يشء سوى التخبط واالهتامم بالقافية والسجع واملبنى عىل حساب املقصود واملعنى، وستدرك تفاهة الكثري من هذه 

اآليات. ويحتفظ القارئ العزيز بحق االستامع إىل ردود صناديد املدافعني عن القرآن وآرائهم فيام يدعيه الباحث، ولكن 

ومن املؤكد أنه سريجع خائبًا ملا ناله من الرثثرة واللفلفة املعتادة والطاغية عىل أساليبهم يف تعاملهم مع قرآنهم العزيز.

ثم يفرد الباحث جزًءا خاًصا من هذا الفصل للحديث عن سجع الكهان فيوضح معناه ويعطينا فكرة عنه، ويستعرض 

القرآن فمنهم من نفاه لعدم إقرانه بسجع الكهان،  القرآن( يف موضوع السجع يف  آراء املرثثرين وامللفلفني )مفرسي 

املتنبئ محمد، ويقارن  الذين ظهروا بعد موت  الكهان واملتنبئني  أمثلة من سجع  أثبته. وبعد ذلك يورد  ومنهم من 

بينها وبني سجع القرآن، منها ما يرقى إىل سجع القرآن ومنها ما ال يرَق، بل تافه كبعض توافه القرآن. وهو بذلك يقصد 

أن يوضح مدى تأثري السجع عىل املتلقي، فكل متنبئ يستخدمه يف كالمه ملا له من تأثري بالغ يحشد املستمعني حوله 

وينشئ قاعدته الخاصة به، فهكذا فعل محمد وهكذا فعل مسيلمة الحنفي وهكذا فعل املختار بن أيب عبيد الثقفي 

وغريهم الكثريين بل وأهمهم املتنبي نفسه، وهذا الرجل يبلغ كالمه مستوى من البالغة والفصاحة أعىل بكثري من قرآن 

محمد ومن منا ال يعرف املتنبي.

ثم يأيت الباحث عىل جزئه الرابع عرش من هذا الفصل ويتحدث فيه عن اإلميان بالغيب الذي حدده القرآن كرشط 

أسايس الكتامل اإلميان والدين، ولكنه يتحدث عن أثره املدمر يف املجتمعات ويثري غضب القارئ عندما يقارن بني دول 

تؤمن بالغيب وتبقى يف مؤخرة قافلة األمم كالدول العربية واإلسالمية، وبني دول ال تؤمن بالغيب بل تتمسك بعامل 

الشهادة والواقع واملنطق وتفرض قوتها وسيطرتها وحكمها عىل الجميع كام تفعل إرسائيل.

هل تعلم أن الله املنزه عن كل النقائص وعن كل صفات البرش، يشتم ويسب؟ بل ويفكر بشكل بربري أحيانًا؟ إذا أردت 

استيضاح ذلك فاقرأ الجزء األخري من الفصل الرابع يف هذا الكتاب.

وبعد ذلك ينتقل الكاتب إىل فصله األخري من هذا الكتاب، ويتحدث يف مقدمته عن الله، وهذه املقدمة مهمة جًدا 

وتجب قراءتها ألنها تقرر املوقف النهايئ لإلنسان العاقل السوي من وجود الله أو عدم وجوده، ونشعر بغضب الكاتب 

كام شعرنا به يف مواضيع سابقة من هذا الكتاب، عندما يورد كمية الجهود الضائعة والوقت الضائع عىل موضوع الله 

غري املهم وال الرضوري، فهو يرى ان الله ما هو إال فكرة أنتجها اإلنسان لخوفه من الفناء األبدي والرشح يف الكتاب. ثم 

يكمل حديثه عن “األدلة” التي تثبت وجود الله، أو تلك التي تنفي وجوده وكالهام سواء ال يغني وال يسمن من جوع، 
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فهو كالكثريين منا يحدد موقفه من وجود الله وعدمه باحتاملني متعادلني ال مييل أحدهام الكفة عىل حساب اآلخر. 
ومن خالل حديثه هنا نستدل عىل مقدار اآلالم التي يتحملها اإلنسان يف سبيل اإلميان بالله هذا.

جزٌء قصري يبدأ الكاتب به فصله بعد الخامتة، يتحدث فيه عن صفات الله التي تدل عىل تناقض يف شخصيته وذاته وال 
تثبت أي يشء، بل تثري الشكوك والتساؤالت. وتخرج به عن املثالية والكامل، ثم ييل ذلك بجزء آخر يكمل ما بدأه يف 
هذا الجزء ويتحدث فيه عن الكيفية التي تساعد بها شخصية الشيطان عىل إظهار الله وإثبات وجوده، فلوال الشيطان 
ملا عرفنا الله، وقالوا قدميًا اليشء يعرف بضده. بل ويحشد القرآن الكثري من اآليات التي تصبغ عىل الله نفس صفات 

الشيطان، فنحتار من منهام الشيطان ومن منهام الله، فكالهام يقومان بنفس األعامل الرشيرة.

يعاين معظم البرش يف حياتهم من الدنيا وظروفها ومشاكلها، ومع أن الله قد خلقهم وتعهد بحاميتهم ودعمهم وسخر 
لهم ما يف الرب والبحر والشمس والقمر كام يقول القرآن، وهذا من رحمته كام يدعي، إال أن اإلنسان مل يناله من ذلك 
يشء، ومل متسسه رحمة الله أبًدا، فال الله أطعم الجوعى، وال شفى املرىض، وال أنقذ املكروبني وال قدم أي عمل ألي 
إنسان يساعده عىل مكابدة مشقات الحياة، وبعد كل هذا يدعي الله صفة الرحمة، ولهذا بعد أن يدرك املؤمنون زيف 
هذا اإلدعاء فإنهم يستمرون بالدفاع عن دينهم وإميانهم بكل جلد وقوة، يصربون وينتظرون رحمة الله يف اآلخرة ال يف 

الدنيا، والرد عىل ذلك نجده يف هذا الجزء من الكتاب.

وال يوضح الكاتب يف هذا الجزء املعنون بالدعاء واالستجابة، أي فكرة جديدة، فهو يؤكد لنا أن ال أحد يستجيب الدعاء.. 
ال الله وال غريه، ويستنكر أفعال املؤمنني الذين يحمدون الله عىل كل يشء حتى عىل املكروه الذي يصيبهم مع أن الله ال 
يلتفت إليهم أبًدا وال يجيبهم ويرتكهم يف معركة الحياة لوحدهم بدون أدىن حركة منه تجاههم. ويكمل عبد النور بكالم 
يوجع القلب فيذكر املآيس التي تحل بالجميع من مجاعات ومصائب وأرس يف السجون وظلم وقهر وقتل، ويتساءل عن 
دور الله وموقفه من كل هذا، فهو ال يقوم بيشء سوى املشاهدة بكل ما لكلمة الصمت من معنى. ويستدل بذلك عىل 

ما تحدث عنه سابًقا يف مقدمة هذا الفصل.. وجود الله وعدم وجوده سيان.

ويوضح لنا الباحث وجهة نظره يف موضوع الرزق وتقسيمه بني الناس ونصيب كل منهم، فقلة قليلة متلك معظم املال 
والباقون هامئون يبحثون عن لقمة العيش ال ميلكون سلطان عىل أي رزق، وينتقد ويثبت كذب الله وفساده يف توزيعه 
للرزق، بل ويوضح مدى سادية الله القادر عىل كل يشء وعنده خزائن الساموات واألرض ومع ذلك ال يلتفت إىل عباده 
الذين يتلوون جوًعا وال يجدون أدىن مقدار من لقمة العيش. وبذلك يستنتج الكاتب أن الرزق بيد اإلنسان وحده فهو 
الذي يكد ويجد ويجتهد من أجل تحصيل رزقه وقوته، وبهذا يُخِرج الله من املعادلة ويضعه عىل الهامش فهو ال يلزم 

يف يشء.
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ويعطينا الكاتب فكرة سديدة وواضحة عن مدى قدرة الله عىل نرص املؤمنني به، فالله يتعهد دامئًا بنرص املسلمني، ولكن 

من الواضح أنه منذ معركة بالط الشهداء قد غري رأيه وأراد للمسلمني أن يعتنوا بأنفسهم. وبالتايل فإن الله ال يستطيع 

نرص قوم عىل قوم وال فريق عىل فريق فالنرص والهزمية تبعان ألسبابهام فإذا تحققت أسباب النرص تحقق النرص، وهذا 

بغض النظر عن مقدار اإلميان بالله، فاألخذ باألسباب وحده كايف بأن يخرج الله من املعادلة مرة أخرى.

أما يف الجزء التايل وبعد قراءتك للفقرة األوىل والتي تليها يتبادر إىل ذهنك ذلك السؤال الرسيع: إذا كان األمر هكذا.. 

فلامذا سيحاسبنا الله عىل أعاملنا يوم القيامة؟!

بل ومام يثري السخرية والضحك أن الله يف القرآن يقحم نفسه يف كل تفصيلة ويف كل شاردة وواردة يف حياة اإلنسان مع 

أنه ال أثر له أبًدا يف أي يشء ومل يحدث أن تدخل أبًدا يف حياة أي منا. فكيف إًذا يفرس الله ذلك؟ ويستمر الله يف إقحام 

نفسه يف كل يشء، يف أفعال اإلنسان ويف ظواهر الطبيعة كاملطر والثامر. ثم يكمل الكاتب بكالم نستدل منه عىل غباء 

الله والصورة التي ميلكها عن الكون فهي نفس الصورة البدائية التي امتلكها إنسان ما قبل التاريخ، ويستمر بالتمنن عىل 

اإلنسان مبا “خلقه” من أجله يف هذا الكون وسخره له، وينكر جهد اإلنسان يف كل خري يحصل له، فهو من الله وحده، 

أما الرش الذي يصيبه فهو مبا اكتسبت يداه.. 

أي منطق هذا؟! ويكمل الجزء بذكر مظاهر أخرى يقحم الله نفسه فيها كالعادة.

ويف الجزء الثامن يستعرض الكاتب مظاهر استعالء 

ولو  اآلخرين  عىل  نفسه  وفرض  وهيمنته  الله 

بالقوة، فهو ديكتاتور ال يقبل النقاش وال الجدال 

وال رأي اآلخر، وكل ما يهمه هو فرض قانونه ورأيه 

وحده فقط. ويعرب الكاتب عن هذه األفعال بأنها 

من مظاهر القهر التي ميارسها الله عىل اإلنسان، 

مل  ألنه  القرآن  يف  كذلك  ليكون  الله  اضطر  وقد 

يستطع أن يأيت مبعجزة حقيقية يؤيد بها محمد، 

فعزم عىل فرض رأيه بالكالم فقط وبال جدال، وقد 

اعتاد الله عىل ذلك من عهد األمم السابقة وحتى 

هذه  الله  صفة  الباحث  ويشبه  محمد.  عرص 

بالديكتاتورية الرشقية التي ال تفهم إال لغة القمع.
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الباحث  يحاول  واضحة  محددة  فكرة  توجد  ال  التاسع  الجزء  ويف 

للقارئ  الرضوري  من  أخرى  أفكار  مجرد  ولكن  للقارئ،  إيصالها 

مبعجزة  اإلتيان  يف  محمد  فشل  يستعرض  ومنها  عليها،  اإلطالع 

حقيقية يسكت بها قومه الذين تحدوه بأن يأتيهم مبا أتوا سلفه 

أقوامهم. ويكمل جزأه هذا بأفكار أخرى.

يف هذا الجزء )الجزء العارش( يبحث عباس عبد النور عن الله، فال 

يجده أبًدا، يبحث عنه يف قبور األولياء الصالحني، ويبحث عنه يف 

أحالم الناس، ويبحث عنه يف مغزل امرأة عجوز، فال يجده، وال يجد 

دليل  أي  أبًدا  يجد  بحثه سوى خياالت وحدس وعواطف، ومل  يف 

بال  إله  الله  أن  ذلك  من  ويستنتج  الله،  وجود  فعيل عىل  واقعي 

فاعلية، أو أن الله هو ِمن َخلْق اإلنسان وليس العكس. وبعد خيبة 

األمل التي ال يجد الباحث غريها يف قصة بحثه عن الله، يستنتج 

الكاتب أن الله لو كان موجوًدا فهو إله بال فاعلية أبًدا وهو قوة 

سلبية معطلة غري فاعلة أبًدا. ويدعو اإلنسان إىل االنطالق يف حياته 

أنه  قبل  فيام  نيتشه  ادعى  له،  تأثري  بإله ال  تتأثر  التي ال  الخاصة 

مات.

ويدعوك الباحث عزيزي القارئ يف خامتة كتابه إىل مواجهة الهراء 

الذي يخرج من فم املفرسين الرثثارين بسؤال واحد فقط.. 

ما هو األساس؟ ومن ماذا انطلقت؟

وكيف اعتمدت أن تفسريك لآلية الفالنية بهذا الشكل هو الصحيح؟ 

مل تحتاج لتفسريها أصاًل؟؟ 

وسيبهت الذي آمن!
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تحدي اإلسالم
كيف حررت األسامء املستعارة امللحدين العرب

الفيسبوك عدًدا كبريًا من  يف شهر آذار من عام 2016 أغلق 
املجموعات والحسابات الشخصية التابعة لالدينيني عرب، وقد 
أغلبهم  ألف،  املائة  املجموعات  تلك  بعض  أعضاء  عدد  تجاوز 
ين للدين )ملحدين أو ال  نشأوا كمسلمني، وتحولوا اليوم إىل ُمتحدِّ

أدريني(، ليصبحوا أكرث فئٍة موصومٍة يف املجتمع العريب.
A&M أستاذ مساعد يف الدراسات الدولية والثقافة العربية يف جامعة تكساس *

Natalie Khazaal*a
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اختار بعض امللحدين العرب كشَف هويته باستخدام اسمه الحقيقي، ولكن أغلبَهم ال يزالون يستخدمون أسامًء وهميًة 

للداللة عىل وجودهم، مثل: )أنا ملحد(، أو رمبا أسامٌء تعكس معارضتهم لسلطة الدين املهيمنة عىل املجتمعات العربية، 

مثل اسم: )أبو لهب(، وقد أصبحت هذه األسامء املستعارة شائعًة يف الفضاء الرقمي، ألّن إعالن ترك الدين عىل اإلنرتنت 

يكاد يكون الفعُل الوحيد اآلمن الذي ميكن أن يقوم به متحّدو األديان العرب عىل املأل، وذلك يف ظل التهديدات بالقتل 

كان  االجتامعي  التواصل  وسائل  األديان يف  متحّدي  أّن ظهور  ويبدو  العربية،  امللحدون يف مجتمعاتهم  يتلقاها  التي 

مبثابة متهيًدا لظهورهم العلني بأسامئهم الحقيقية وبشحمهم ولحمهم أمام مجتمعهم فيام بعد، وذلك ما يرجوه هم 

يف املستقبل البعيد.

تتطلب إعادة تفعيل حسابات فيسبوك املغلقة إثباتًا للهويّة الشخصية، وقد جاء هذا اإلغالق بعد الحرب التي شّنتها 

و 2015،  األعوام 2011  بني  املستعارة  األسامء  استخدام  وتويرت عىل  وفايسبوك  مثل غوغل  العمالقة  الشبكة  رشكات 

من  أصحابها  عىل  النطاق  تضييق  طريق  عن 

األسامء  فرض  سياسة  أثارت  وقد  املستخدمني، 

القانونية انتقاداٍت شديدًة بسبب تأثريها السلبي 

عىل األقليّات، فعىل سبيل املثال، تم حظر امرأة 

القانوين  االسم  تحمل  أمرييٍك  أصٍل  من  أمريكية 

Robin Kills The Enemy )ميكن قراءتها عصفور 

أيب الحناء يقتل العدو( النتهاكها رشوط استخدام 

الفيسبوك، أيًضا عن طريق كشف املعارضني )مثاًل 

الرضر  وإلحاق  فضح  طريق  عن  أو  مرص(،  يف 

املثليني  األفراد  التحرش »مثل  أو  العنف،  بضحايا 

الذين يتعرضون للخطر واألذى  ومتحويل الجنس 
إذا ظهروا بأسامئهم الحقيقية«.)1(

شملت هذه القضية يف العامل العريب انتقاًدا للسياسة التي تنتهجا وسائل التواصل االجتامعي، إذ كانت البالغات الزائفة 

املنّسقة قادرًة عىل قمع املعارضني لألديان وإغالق مجموعاتهم، لهذا اشتىك الالدينيون العرب أصحاب الحسابات املغلقة 

من أن الفيسبوك انحاز إىل حملٍة إسالميٍة تهدف إىل قمع الجامعات العربية الالدينية، وقد أطلقوا حمالت هاشتاغ مثل: 

FACEBOOKvsFREESPEECH# الفيسبوك ضد حرية التعبري، كام نرشوا صوًرا ساخرًة Memes يَظهر فيها مؤسس 

الحرية، كذلك فقد نُسب فضٌل غرَي ُمستحٍق لوسائل اإلعالم  الذي يقمع  الفيسبوك مارك زوكربريج كعميٍل لإلرهاب 

Natalie Khazaal

تحدي اإلسالم

1- Micah Luxen, ”Facebook Challenges Legitimacy of Some Native Names,“ BBC News, March 3, 2015, http://www.bbc.com/

news/blogs-trending-31699618 )accessed August 5, 2016(.
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الرقمية بأنها السبب وراء االنتفاضات العربية املؤيدة للدميقراطية، وهذه املواجهة بني امللحدين العرب والفيسبوك 

تكشف مدى تعقيد ترصف اإلعالم ودوره يف دعم أو تقويض حرية التعبري والهوية العلنية.

سأتحّرى هنا عن التقاطع ما بني الهوية العامة )املعلنة عىل املأل( والتقنيات الرقمية والسياسات العربية، وهذا سيفرّس 

لنا قضية معارضة الدين ومحاوالت قمعها، والسبب وراء اختياري قضية معارضة الدين هو ظهورها املتزايد وتشاركها 

بقواسم مشرتكٍة مع النضال ضّد الوصم والعنف، لقد ازداد عدد العرب الخارجني من اإلسالم واملسيحية رًسا أو علًنا 

وخاصًة بعد قيام ثورات عام 2011، وقد َصدم استطالع الرأي الدويل 

الذي أجرته مؤسسة وين/ غالوب WIN/Gallop عام 2012 املنطقَة 

بأنّهم  أنفسهم  مواطٍن سعودٍي وصفوا  مليون  من  أكرثَ  أّن  باكتشافه 

عن  َعرّفوا  الذين  امللحدين  نسبة  تقارب  مقتنعون(، وهي  )ملحدون 
أنفسهم بنفس العبارة يف الواليات املتّحدة.)2(

عىل  خاصًة  إعالميٍّ  جنوٍن  نوبة  إىل  املدوي  االكتشاف  هذا  وأّدى 

يزيد  املوضوع ومناقشته  تحليل  أّن  التي وجدت  العربيّة  الفضائيات 

الدين  ورجال  واملضيفون  يحتّدون،  فالضيوف  املشاهدة،  نسب  من 

واملتّصلون يرصخون يف وجه امللحدين، واملثّقفون املتقوقعون يخرجون 

بتخصيص  التلفزيونية  املحطات  تقوم  ثم  عنهم،  للذود  عزلتهم  من 

برامج تستكمل معالجة املوضع استجابًة لطلب املشاهدين، يف حني 

الرقمية  الدورية  واملنشورات  اليوتيوب  املنتديات ومحطّات  ازدهرت 

وبنوك املعلومات واملبادرات املخصصة للجهر باإللحاد مع تزايد أعداد 

امللحدين. 

يزداد  بل وقد  الجيل،  تغرّي مسار  أصبحت عالمًة عىل  أن  بعد  العريب  اإللحاد  بظاهرة  االهتامم  يكفَّ  أن  نتوقع  »وال 

االهتامم بها، ألّن املسلمني غدوا اآلن أقّل تقبّاًل ملحاوالت تكفري املعارضني السياسيني، ونشطاء حقوق اإلنسان، أو اتهامهم 

بالرّدة عن الدين، والتي تطال أحيانًا حتى بعض املسلمني املتدينني الذين باتوا يواجهون نفس العواقب املرتتبة عىل 

املرتّدين الحقيقيني«)3(. 

Natalie Khazaal

تحدي اإلسالم

2- وجد االستطالع كذلك أن %22 من العرب يشعرون بشكوٍك تتعلق بالدين بنسبة %37 يف لبنان مقارنًة ب%16 فقط يف أمريكا الالتينية.

3- James Mukulec, ”Contesting Takfir: Islamists Movements and Normative Debates Surrounding Apostacy“ )paper presented 

at the International Studies Association annual meeting, New York, USA, February 15-18, 2009: 14-8(.
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ا ألّن »مجموعًة صغريًة من امللحدين قد تؤثّر عىل املجتمع ككل«)4(، ومع ذلك مل يحَظ  وتُعترب ظاهرة اإللحاد مهّمًة جدًّ

هذا األمر بدراساٍت كافيٍة أو بحٍث واٍف، ففي الواليات املتّحدة يف سبعينيات ومثانينات القرن املايض، تزايد االهتامم 

مبوضوع الرِّدة املرتبطة بنشوء الحركات أو الطوائف الدينية الجديدة وما تبعها من موجة رّدٍة رسيعٍة عنها، إال أّن الرّدة 

األقلَّ إثارًة واألوسع انتشاًرا بكثريٍ والتي تكون عن األديان الرئيسية، بالكاد تّم بحثها، وهنا سأنظر إىل الرّدة باعتبارها 

وصمُة عاٍر stigma ألّن كّل املرتّدين يواجهون ُمعضلة اإلفصاح عن رِّدتهم، فإّما أن يعيشوا َعلًنا كمرتّدين ويواجهوا 

الوصمة والتمييز، أو أن يُخفوا هوياتهم املوصومة ويتحّملوا العواقب النفسية واالجتامعية.

  Arab Atheist Magazine يركّز هذا التحليل عىل طرق استخدام األسامء لكامل فريق عمل مجلّة امللحدين العرب

AAM(a(، وقد اختريت املجلّة ألنها متُثّل واجهًة مظلًة تجمع تحتها مختلف نشاطات امللحدين العرب، مثل منتديات 

النقاش ومجموعات الفيس بوك وحسابات تويرت وقنوات يوتيوب وما إىل ذلك، وتتمثل األطروحة األساسية يف هذا املقال 

بالقول بأن امللحدين العرب يستخدمون أسامًء مستعارًة ووسائل اإلعالم بذكاٍء شديد من أجل عرض آرائهم املتحّدية 

لألديان عىل املأل، وهم يناضلون لوضع اإللحاد أمام الرأي العام لكرس حلقة الوصمة والوصم الذايت والتمييز الذي ينشأ 

عن ذلك، ويساعد استخدامهم الذيك لألسامء والوسائط الرقمية يف فتح نقاشاٍت حول اإللحاد يف العامل العريب، وهذا ما 

يؤّمن لهم هويًة بديلًة إيجابية، ويكشف هذا االستخدام أيًضا عن التحول الحاصل يف دور الدين يف املجتمعات العربية 

متاًما كام يحدث بخصوص النضال العريب يف مواجهة األنظمة القمعية التي تستخدم العنف البدين.

الرّدة كوصمة عار ومعضلة اإلفصاح عنها
يخلق الوقوف يف وجه الدين )يف هذه الحالة ترك اإلسالم( هويًّة مذمومًة من املمكن عدم اإلفصاح عنها، مثلها مثل 

هويّات األقليات األخرى، كهويّة املثليني وهويات املصابني ببعض أنواع اضطرابات الدماغ )التي توصم بالجنون(، وبعض 

أو  املجتمع،  الطبقية يف  بسبب  بالدونية  الشعور  أو   ،)Crohn’s disease داء كرون  )مثل  األخرى  الجسدية  األمراض 

حتى اإلصابة بالعقم)5(. وتقارن دراستنا هذه الهوية التي يكتسبها املسلم السابق بحاالٍت أخرى تتعدى اإلسالم وتتصل 

بها )وصمة عار(، وذلك بغية فهم تحدي اإلسالم من حيث كونه جزًءا من ظاهرة )وصمة العار( يف نطاقها األوسع، 

قام الباحثان لينك وفيالن Link and Phelan بتعريف وصمة العار عىل أنها »توفر القدرة االجتامعية واالقتصادية 

والسياسية التي تسمح بتحديد الفروق بني الناس وخلق صوًرا منطيًة لهم وفصل األفراد الذين يتم وسمهم إىل فئاٍت 

Natalie Khazaal

تحدي اإلسالم

4-David Bromley, The Politics of Religious Apostasy: The Role of Apostates in the Transformation of Religious Movements 

)Westport, Conn: Praeger, 1998(.
5- راجع Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity )New York: Touchstone, [1963] 2009(. إن 

وصمة العار هي تراكيب اجتامعية، وما يوصم بالعار يف مجتمعٍ ما، قد ال يوصم يف مجتمعٍ آخر، حتى لو كان الوصم بالعار ألموٍر أخرى موجوٌد يف ذلك 

 Belle Rose Ragins, ”Disclosure Disconnects: Antecedents and Consequences of Disclosing Invisible Stigmas across( .املجتمع

.)Life Domains,“ The Academy of Management Review 33 [2008]: 196
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محددة، إضافًة إىل إدانة هؤالء األفراد، ونبذهم واستثنائهم والتمييز ضدهم، وكل ذلك دومنا أي تقييد«.)6(

قام أول مقاٍل نرشته مجلة امللحدين العرب، وهو بعنوان )األخالق يف اإلسالم(، برسد ثالث أسئلٍة منوذجيٍة يسألها املسلم 

عادًة للملحد: )ما الذي مينعك من مامرسة الجنس مع أمك وأختك؟(، )ملاذا ال ترسق، طاملا ال حسيٍب وال رقيب؟(، )ملاذا 

ال تقتل، طاملا ال حساب وال عذاب؟(، وتوضح هذه األسئلة الحدود األخالقية التي تفرضها الثقافة السائدة املتدينة، 

والتي تُحيل اإلنسان العريب غري املتدين إىل عنرٍص سام، ويف املقابالت التي أجراها ساميون كويت Simon Cotee يف كتابه 

)املرتدون: حال املسلمني الذين يرتكون اإلسالم( The Apostates: When Muslims Leave Islam، نرى تأكيًدا لهذه 

النقطة، إذ يرُّصح املسلمون السابقون الذين متت مقابلتهم بأن االنحالل األخالقي 

املتمثل بالزنا والثاملة وضعف الشخصية متثّل التُهم الشائعة التي يوّجهها لهم 

أقاربهم وأصدقاؤهم املسلمون)7(. 

وتؤدي هذه التفسريات إىل »وقاية اإلسالم من النقد من خالل: 

إنكار وجود امللحد )بالقول: أنت مل تكن مسلاًم حقيقيًا أصاًل(. . 1

إنكار إمكانية قيام اإللحاد كمنهج ذي أسس واضحة املعامل. . 2

القول بأن دوافع اإللحاد هي دوافع منحطة. . 3

الطعن يف أخالق امللحد أو امللحدة.«)8( . 4

إن الرتاث الديني يَفصل العرب إىل فئتني من خالل فرض تصوراته عن االنتامء 

واألخالق، فاملتدين يَستثني إحدى الفئتني ويعتربها خياًرا غري مقبول، وذلك بنبذ 

أعضائها واستبعادهم، والتمييز ضدهم، »وباختصار، فال وجود للملحدين، وإن 

ُوجدوا فليس لهم حٌق بالوجود«)9(، ومن الشائع أن نجد األديان األخرى كذلك تزعم أن األخالق قد جاءت من عند 

الله، وأّن غري املؤمنني عاجزون عن اتباع األخالق، وتُظهر األبحاث التي متت عىل مواقف األمريكيني أّن إتباع الدين يف 

تصور األمرييك يعني »أن يكون املرء أخالقيًا«)10(، إن دور الدين يف استبعاد من ال ينتمون إىل نفس الطائفة الدينية هو 

يف انحساٍر اليوم يف أمريكا، لكن هذا التسامح الديني الذي يسمح بالتعددية الدينية يشمل الجامعات املؤلهة املؤمنة 
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6- Bruce Link and Jo Phelan, ”Conceptualizing Stigma,“ Annual Review of Sociology 27 )2001(: 363, 367.

7- Cottee, The Apostates, 167.

8- Cottee, The Apostates, 168.

9- Cottee, The Apostates, 168.

10- Penny Edgell, Joseph Gerteis, and Douglas Hartmann, ”Atheists as ‘Other’: Moral Boundaries and Cultural Member-

ship in American Society,“ American Sociological Review 71 )2006(: 211-34; Steve Farkas et al., For Goodness’ Sake: Why So 

Many Want Religion to Play a Greater Role in American Society )New York: Public Agenda, 2001(, 10-11.
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بوجود إلٍه فقط، ويستثني غري املؤمنني من األمريكيني.)11(

مثًنا  يدفع  عاٍر  وصمة  تحمل  بهويٍة  يرّصح  من  إن 

اجتامعيًا وعاطفيًا باهظًا، لكن امللحد العريب قد يكون 

تحديد  يف  غموض  مثة  أيًضا،  قانونيٍة  لعواقٍب  ُعرضًة 

لعقوبٍة  انعدام  نجد  لذا  الرشيعة،  يف  الردة  عقوبة 

رصيحٍة للردة يف بعض الدول )حيث تتم االستعاضة 

الدول(،  األديان يف عدٍد من  ازدراء  بقوانني  عن ذلك 

بينام تَعترب دوٌل أخرى أّن حّد الردة هو املوت، ومع 

إال  الحدوث،  نادر  أمٌر  هو  باملرتد  اإلعدام  تنفيذ  أن 

تهمة  إليه  توجه  من  ذلك  يف  )مبا  املجاهر  املرتد  أّن 

كاالضطهاد،  وخيمة،  اجتامعية  عواقب  يواجه  الردة( 

والسجن، والقتل أو التنكيل عىل يد الناس، واملوت املدين »كفسخ الزواج باإلكراه والحرمان من املرياث وفقدان حضانة 

األطفال«)12(، والنبذ والحرمان من التوظيف، ومن األمثلة، الصحفي السعودي حمزة 

كاشغري، الذي تّم سجنه بتهمة الرّدة لعامني دون محاكمٍة بسبب ثالث تغريدات 

السعودية  انهالت ثالثون ألف تغريدة تُشكك يف هويته  له عىل موقع تويرت، وقد 

بسبب أّن عائلته من أصوٍل تركامنية، 

مواقع  عىل  مجموعاٌت  ودعت 

التواصل االجتامعي إضافًة إىل رجال 

عليه  َحظر  كام  إعدامه،  إىل  الدين 

الصحافة،  مهنة  مزاولة  اإلعالم  وزير 

عدًدا  أقل  مجموعٌة  قامت  باملقابل 

يتشابه  التامٍس إلطالق رساحه  بنرش 

مع دعوة رابطة املسلمني الربيطانيني 

Association of British Muslims ومنظامت حقوقية دولية بإسقاط 

بالسجن  بدوي  رائف  عىل  الحكم  تم  النهاية  ويف  بحقه،  التهم  كل 

مدة عرش سنوات، إضافًة إىل ألف جلدة، وغرامة مالية قيمتها مائتان 
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11- Edgell et al., ”Atheists as ‘Other’,“ 214.

12- إن مفهوم املوت املدين ليس حكرًا عىل الدول ذات األغلبية العربية واملسلمة، فحتى اليهود املرتدين يف ظل اإلمرباطورية الروسية عانوا من املوت 

.)Don Seeman, ”Apostasy, Grief, and Literary Practice in Habad Hasidism,“ Prooftext 29 [2009]: 398-432 املدين )انظر
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وخمسون ألف دوالر أمرييك، وذلك بتهمة الرّدة، وقد َدفعت تهديداٌت من مجهوٍل بزوجة بدوي وأطفاله إىل الهجرة إىل 

كندا هربًا، هنالك أيًضا حالة املدّون الفلسطيني وليد الحسيني، الذي تم اعتقاله يف مقهًى لإلنرتنت بتهمة الردة وازدراء 

األديان من خالل منشوراته عىل موقع الفيسبوك، حيث قام صاحب املقهى بالتبليغ عن الحسيني للسلطات الفلسطينية 

بعد أن اكتشف نشاطه بواسطة تطبيق للتجسس كان موجوًدا عىل جهازه يف املقهى، تعرض الحسيني للتعذيب أثناء 

سجنه، وأدانه مجتمعه، وتجاهلته منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية، ومتكن يف نهاية املطاف من الهرب إىل فرنسا، 

العريب  لإللحاد  مفوًها  منارًصا  أصبح  حيث 

باستخدام  اشتهرت  فقد  مرص،  أّما  هناك، 

قوانني الحسبة، والتي تهدف لحامية حقوق 

الله، وذلك باضطهاد املعارضني بتهمة الرّدة 

)مثل الباحث القرآين الليربايل نرص حامد أبو 

والطبيبة  فودة،  فرج  الزراعة  وأستاذ  زيد، 

أبو  حرمان  تم  السعداوي(،  نوال  والكاتبة 

زيد من الرتقية إىل رتبة أستاذ، وتم تطليقه 

واضطر  املحكمة،  من  بأمٍر  زوجته  من 

للخروج من بلده منفيًا، أما فودة، فقد تم اغتياله رميًا بالرصاص عىل يد جامعة اإلخوان املسلمني )وقد قام أحد مغتاليه 

الحًقا عىل قناة العربية اململوكة من السعودية باملفاخرة بفعلته(، كام وتم حظر كتاباته، وتوّضح هذه األمثلة كيف أن 

أجهزة الدولة )املدنية والرشطية والقضائية( تقوم بقوٍة كبريٍة بوصم امللحد العريب وتنميطه ونبذه واستبعاده والتمييز 

ضده، وذلك يف إطار دعٍم شعبٍي يف العادة، وتزيد تلك املضايقات من الناس والدولة من شعور امللحد بعدم األمان 

والتعاسة.

ومع أن غالبية امللحدين العرب ال يتعرضون للقتل أو للعنف، إال أن تهديدات املساءلة القانونية واالجتامعية، والثمن 

العاطفي الباهظ تدفعهم مجتمعًة للصمت، لهذا السبب نجد أنهم يظلون جامعًة منغلقًة متخفيًة حتى يف الشتات، 

حيث املجتمعات الغربية الدميوقراطية التي تضمن حاميتهم من العقوبات القانونية واملوت املدين، وتتمثل األسباب 

ينبذهم  أن  من  أو خوفًا  باألهل،  العار  إلحاق وصمة  من  والخوف  الذايت،  والوصم  بالحرج،  بالشعور  لذلك  الرئيسية 

األهل )نصف امللحدين املسلمني يف بريطانيا وكندا ممن قابلهم كويت يف كتابه متخّفون، ويف أمريكا متاثل مالحظايت ما 

وجده كويت(، بناًء عىل هذه التبعات، فإن الترصيح بالرّدة من اإلسالم يبدو باهظ الثمن أكرث من وصامٍت أخرى يُخبئها 

أصحابها، مبا فيها الردة عن أدياٍن أخرى )فالردة عن املسيحية ظاهرٌة عاديٌة يف الغرب، تتمثل عادًة باإلنتقال من طائفٍة 

مسيحيٍة إىل أخرى مجاورة(، لذا، فمع أّن البعض يرى يف الردة »تركًا علنيًا للدين«)13(، تبقى الرّدة بني العرب غالبًا فعاًل 

رسيًا يَعزل صاحبه بسبب املخاطر املحيطة بالجهر به.

13- Anh Nga Longva, ”The Apostasy Law in Kuwait and the Liberal Predicament,“ Cultural Dynamics 14 )2002(: 259.
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جهة،  من  بالعار  موصومٍة  بهويٍة  الجهر  بني  املوثق  االرتباط  إىل  واستناًدا 

والتمييز ضد صاحبها من جهة أخرى)14(، فإّن هنالك افرتاٌض قوٌي مفاده أّن 

فوائد إخفاء هذه الهوية تتعدى مساوئه، أنظر مثاًل إىل سياسة )ال تسأل، وال 

تخرب( Don’t ask, don’t tell، والتي تسمح للمثليني أن يخدموا يف الجيش 

األمرييك فقط إن أخفوا مثليتهم، هذا يعني أّن التخفي هو »تأقلٌم مع بيئة 

أخطار  من  أنفسهم  حامية  من  العرب  للملحدين  يسمح  مام  معادية«)15( 

اإلفصاح عن هويتهم الالدينية.

لكن التخفي ال يأيت دون مثن، فمعظم العرب الذين يُخفون إلحادهم لتجنب 

النبذ والتحيّز يعانون من تأثريات غايًة يف السلبية، تشمل تقلًصا يف الشعور باالنتامء واألصالة self-authenticity )وهي 

وهنالك  االجتامعية)16(،  التفاعالت  من  العديد  عليهام  تعتمد  شعوران  وهذان  حقيقته(،  عىل  يُعرف  بأن  املرء  حاجُة 

مثٌن آخر يدفعه امللحد املتخّفي يتمثل بالخوف املستمر من أن يَكشف هويته لطرٍف غري مرغوب به، وهو أمٌر يؤدي 

غالبًا بامللحد العريب إىل الهجرة، عالوًة عىل ذلك، يؤدي التخفي إىل تولّد بعض األفكار املؤذية فيام يُعرف بـ )الجحيم 

بالوحدة،  شعوٍر  إىل  إضافًة  املجتمع)18(،  عن  واالنطواء  والقلق  كاالكتئاب  مشاكل  تشمل   private hell الشخيص()17( 

والذنب والخداع وانقساٍم يف النفس، وانخفاٍض يف مستوى احرتام املرء لذاته، ال سيام حني يكون املرء مقيًدا بالعيش يف 

بيئته االجتامعية نفسها)19(.

14- Ragins, ”Disclosure Disconnects.“

15- John Pachankis, ”The Psychological Implications of Concealing a Stigma: A Cognitive–Affective–Behavioral Model,“ Psy-

chological Bulletin 133 )2007(: 339.

16- Cottee, The Apostates; Anna-Kaisa Newheiser and Manuela Barreto, ”Hidden costs of hiding stigma: Ironic interper-

sonal consequences of concealing a stigmatized identity in social interactions,“ Journal of Experimental Social Psychology 52 

)2014(: 58-70.

17- L. Smart and D.M. Wegner, ”The hidden costs of hidden stigma,“ in Social Psychology of Stigma, eds. T. Heatherton and 

R. Kleck )New York: Guilford Press, 2000(: 220–42.

18- K.P. Beals, L.A. Peplau, and S.L. Gable, ”Stigma management and well-being: The role of perceived social support, 

emotional processing, and suppression,“ Personality and Social Psychology Bulletin 35 )2009(: 867-79; B. Major and R.H. 

Gramzow, ”Abortion as stigma: Cognitive and emotional implications of concealment,“ Journal of Personality and Social 

Psychology 77 )1999(: 735-45.

19- Newheiser and Barreto, ”Hidden costs“; Alexandra Sedlovskaya et al., ”Internalizing the Closet: Concealment Heightens 

the Cognitive Distinction Between Public and Private Selves,“ Journal of Personality and Social Psychology 104 )2013(: 695-

715; Pachankis, ”The Psychological Implications“; D.E.S. Frable, C. Wortman, and J. Joseph, ”Predicting self-esteem, well-

being, and distress in a cohort of gay men: The importance of cultural stigma, personal visibility, community networks, and 

positive identity,“ Journal of Personality 65 )1997(: 599-624; R. Granfield, ”Making it by faking it: Working-class students in 

an elite academic environment,“ Journal of Contemporary Ethnography 20 )1991(: 331-51. 
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لطاملا أكد الباحثون عىل أّن الجهر أفضل للفرد وبيئته يف املحصلة، لكن هذا ال يعتمد عىل خيار بسيط بني البقاء متخفيًا 

واملجاهرة)20(، فهو يقتيض تخطيطًا متكرًرا القتناص اللحظة والكيفية املالمئتني، إضافًة إىل اختيار الشخص الذي سيتم 

اإلفصاح عن الحقيقة له)21(،  والناس مييلون إىل اإلفصاح عندما يرون بعض اإلشارات الخارجية التي تدل عىل أن البيئة 

االجتامعية ستكون متقبلة لذلك)22(، وتُظهر الطفرة األخرية يف ازدياد أعداد من يرتكون اإلسالم أّن الثورات العربية قد 

أّدت إىل ضعضعة حائط التعصب الذي يقف يف وجه تحدي اإلسالم، كام هو الحال يف أمناٍط أخرى من التعبري، فكيف 

يستغل امللحدون العرب هذه الفسحة التاريخية لكرس حلقة التخّفي وعواقبها السيئة؟ 

إْن كان من املستحيل أن توصم مجموعٌة ما دون وجود مجموعٍة أخرى تسودها ومتارس سلطتها عليها، فإّن التغيري 

هذه  متنح  التي  الظروف  أو  السائدة،  للمجموعة  الراسخة  باملعتقدات  واملتمثلة  السلطة،  هذه  جذور  سيستهدف 

املعتقدات القوة لتكون سائدًة والتي تسمح بالسري وراء تلك املعتقدات)23(، وفيام ييل سأتحدث عن دور غياب األسامء 

واستخدام األسامء املستعارة يف حل معضلة اإلفصاح عن اإللحاد لدى العرب.

غائبو األسامء ال زالوا حارضين
كثريًا ما تكون الكتابة سببًا التهام العريب، بل ومحاكمته أحيانًا بتهمة الرّدة أو اإللحاد أو االزدراء، وتشمل تلك الكتابة 

الِشعر، والقصة والتدوين والتغريد عىل موقع تويرت وحتى كتابة املقاالت البحثية، وهي ظاهرٌة أسميها »الرّدة النصيّة« 

textual apostasy، لذا، فالربط بني نٍص واسم كاتبه العريب إذا ورد االسم يف هوامشه هو أمٌر بالغ الخطورة، وكنتيجًة 

لذلك، مع أن بعض العرب قد ألحدوا عىل املأل باستخدام أسامئهم الحقيقية وتحولوا إىل رموٍز للحركة، نجد أّن عموم 

امللحدين يلجؤون إىل استخدام أسامًء مستعارة.

يف قروٍن خلت كان غياب األسامء أو استخدام األسامء املستعارة هو النمط السائد الذي يُنرش من خالله الكتّاب)24(، حيث 

20- Paul Willis, ”Laboring in Silence: Young Lesbian, Gay, Bisexual, and Queer-Identifying Workers’ Negotiations of the 

Workplace Closet in Australian Organizations,“ Youth and Society 43 )2011(: 957-81.

21- Goffman, Stigma.

22- Eden King et al., ”Predictors of Identity Management: An Exploratory Experience-Sampling Study of Lesbian, Gay, and 

Bisexual Workers,“ Journal of Management XX )2014(: 1-27.

23- Link and Phelan ”Conceptualizing Stigma,“ 381.
24- استناًدا إىل جيمس ريڤن James Raven، فإن %80 من الروايات املنشورة يف إنجلرتا بني األعوام 1750 و1830 تم نرشها منسوبًة ملجهولني. 

 James Raven, ”The Anonymous Novel in Britain and Ireland, 1750–1830,“ in The Faces of Anonymity, ed. Robert Griffin(

.)[New York: Palgrave Macmillan, 2003], 141-66
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كان يتم اللجوء إىل ذلك للتغلب عىل التحيٍّز ضّد طبقة الكاتب أو جنسه، أو خوفًا من االنكشاف عىل املأل أو االضطهاد، 

وطمًعا يف قبوٍل أكرب للمحتوى املكتوب)25(، كام نجد أن بعض الُكتّاب قد أخفوا اسامءهم بهدف اإلبقاء عىل مصادر 

رزقهم )فمثاًل يف ظل نظام فرانكو Franco الفايش يف إسبانيا كان من املسموح للكتّاب املعارضني أن ينرشوا كتاباتهم 

ليعتاشوا من ورائها برشط عدم ارتباطها علًنا بأسامئهم()26(، وعالوًة عىل ما يوفره ذلك من حاميٍة ومرتبٍة اجتامعيٍة 

ومنفعٍة اقتصادية، فإن كُتّابًا من أمثال ڤولتري Voltaire وكريكغور Kierkegaard استعملوا أسامًء مستعارًة »كأدواٍت 

أّما اليوم، فغياب األسامء واستعامل األسامء املستعارة باتت االستثناء  لحث وعٍي ذايٍت سقراطي ويقظٍة تفسريية«)27( 

بعد أن كانت القاعدة، مام يُلفت االنتباه ملستخدمها، والسبب املبارش الستخدام األسامء املستعارة بني امللحدين العرب 

هو حامية أنفسهم، لكنني سأبنّي بعد قليل أّن اختياراتهم ألسامئهم املستعارة تكشف عن أموٍر أخرى، ألنها أداٌة لحث 

»الوعي الذايت السقراطي« يف نفس امللحد العريب، ولحث »يقٍظة تفسرييٍة« يف نفوس جمهور قرائه.

وقد أشيع عن كتّاب فرتة ازدهار استعامل األسامء املستعارة أنهم َهزموا املوت بأقالمهم، أّما كتّاب اليوم الذين يُنتجون 

بامتالك  لهم  التأليف يسمح  لعملية  التجاري  الطابع  أّن  فليسوا محظوظني مثلهم، ذلك  الطبع  إطار نظام حقوق  يف 

أعاملهم بأسامئهم الحقيقية، لكن تعدد التفسريات لتلك األعامل من قبل جمهور قراٍء فاعٍل يُحيل الكاتب إىل ميٍت 

الوحيدة املمكنة  القراءة  الكاتب األصلية هي  الجمهور مل يعد يرى أن “رسالة”  الرمزي، وبعبارٍة أخرى، فإن  باملعنى 

للنص)28(، إذ يتم تحرير النص والقراءة من املعنى املنزّل الذي يفرضه كاتٌب كاإلله، عليٌم بكل يشء.

وحتى لو مل نعد نرى الُكتّاب كآلهة وإمنا كهياكل أو أبنية )أي كفكرٍة مجردٍة يبنيها القارئ يف عقله(، فإّن مفهوم الكاتب 

ال زال ينعم بسطوٍة ال يستهان بها)29(، ويكمن بعٌض من هذه السطوة يف الربط ما بني الكاتب واسمه)30(، فكاتُب نٍص ما 

ليس هو نفس الشخص الذي قام بكتابته تاريخيًا، وإمنا يصبح شخصيًة خيالية، وبسبب هذا التمييز، فإّن اسم الكاتب 

يعرّفه باعتباره شخصيًة خياليًة ذات صفاٍت معينة، وهذا يسمح للكاتب بتعدي محدداٍت اجتامعيٍة لرمبا كان شخص 

الكاتب التاريخي يخىش تعديها، تكمن هذه الوظائف يف أساس عملية الكتابة، والتي ميكن أن نفهمها عىل أنها عمليٌة 

يحول الكاتب نفسه فيها إىل شخصيٍة عامة عىل املأل، ويخلق من خاللها هويته)31(، لرمبا قد مات الكاتب اإلله، لكن 

25- Griffin, The Faces of Anonymity, 7.

26- Maria del Carmen Camus Camus, ”Pseudonyms, Pseudotranslation and Self-Censorship in the Narrative of the West 

during the Franco Dictatorship,“ in Translation and censorship in different times and landscapes, eds. Teresa Seruya and Ma-

ria Lin Moniz )New Castle: Cambridge Scholars Publishing, 2009(: 149.

27- Edward Mooney, ”What Is ‘an Existential Contribution’?,“ Topos 1 )2014(: 9.

28- Roland Barthes, ”The Death of the Author,“ Image-Music-Text )New York: Hill and Wang, 1977(: 147; Michel Foucault, 

Aesthetics, Methods, and Epistemology, ed. James Faubion )New York: The New York Press, 1998( vol. 2: 206.

29- Antonio Calgagno, ”Foucault and Derrida: The Question of Empowering and Disempowering the Author,“ Human Stud-

ies 32 )2009(: 38.

30- Foucault, Aesthetics, Methods, and Epistemology, 209-12.

31- Calgagno, ”Foucault and Derrida,“ 42.

41



Natalie Khazaal

تحدي اإلسالم

العمومية عىل املأل التي تنشأ من جراء وظائف الكاتب املرتبطة باسم الكاتب ال زالت حيًة ترزق.

إن استخدام امللحدين العرب ألسامٍء مستعارٍة بشكٍل اسرتاتيجٍي يعكس هذه الوظائف باعتبارها فعاًل رمزيًا يُعرّب عن 

ترصٍف ونيٍة سياسيني يهدف لتحدي الدين، موجًها ضد فكرة الكاتب اإلله واإلله الكاتب، لذا، وعىل عكس حاالٍت أخرى، 

لو استبدلنا صفة )املوت( املنسوبة للكاتب يف حالة امللحدين العرب مبفاهيم كـ )الكتابة( أو )النص(، فإننا سنفّوت 

حقيقة أن امللحدين العرب يُجّسدون منطًا من الُكتّاب الذين ميثلون مترًدا سياسيًا يعرتض عىل موته الرمزي )املدين(، 

وعجزه عن ربط هويته املتمردة عىل الدين باسمه الحقيقي وشخصه، وعندما تأيت املسألة للملحد العريب ذي النشاط 

العلني، فإّن وجود الكاتب يتعزز عندما يتم التفاخر بغيابه، وفيام ييل سأبنّي الكيفية التي يستعمل امللحدون العرب 

فيها األسامء املستعارة لجلب االنتباه لقضية الربط املكسور بني الهوية واالسم والجسد ولخلق هويٍة إيجابيٍة للملحد 

وهي أموٌر تستهدف جذور )وصم العار(.

كّتاٌب بأسامء فكاهية وأصحابها الفخورون يف مجلة امللحدين العرب
يذكرنا كويت Cottee بأن امللحد العريب يهتم بخلق هويٍة إيجابيٍة علنية ألّن املجتمعات املُسلمة قد ولّدت رسدياٍت تَِصُم 

من يرتك اإلسالم بالعار، »وتكمن أكرب التحديات التي تواجه املسلم السابق يف مقاومة هذه الرسديات املهينة والرد عليها 

وتقديم تعريفاٍت بديلٍة للواقع، ترسمه بصورٍة أكرث إيجابية«)32(.

وتحدث إعادة التعريف اإليجايب يف مجلة امللحدين العرب عىل خلفية املعارضة املعتادة من املسلمني، نظرًا الستخدام 

املجلة ملنصٍة متاحٍة للعرب املؤمنني وامللحدين عىل حٍد سواء، ويف ظل إعالٍم يسرّيه مؤمنون وبوجود مؤسساٍت دينيٍة 

تشيطن غري املؤمنني من العرب)33(، هذا باإلضافة إىل خضوع تعريف املجلة لذاتها لقواعد الهوية الرقمية. 

إّن الحاجة لتاليف تبعات سياسة الفيسبوك يف اختيار األسامء إضافًة أو تأكيد الحسابات التي يتم إغالقها اضطَرت بعض 

املشاركني يف املجلة إىل استخدام أسامًء أسيئت تهجئتها عن قصد )مثل Athiest( أو إىل تعدد شكل االسم الواحد )مثل 

 Serene Nina/Hasna Nina Serene/Ishtar (، أو برت االسم أو عكسه أو إضفاء تغيرياٍت عليه )مثلNesat/Nesta

Serene( وذلك بغية مواءمة الهوية التي يستخدمونها عند الكتابة يف املجلة مع هوية حسابهم عىل الفيسبوك، وهم 

نظريات  قوة  ويعزز من  إنسانيتهم  من  ذلك سيجردهم  anonymity( ألن  االسم  ذكر  )عدم  التامة  الغفلية  يتالفون 

مجلة  يف  املشاركون  يستطيع  كيف  األطر،  هذه  ظل  يف  خفية،  أجنبية  قوى  وبني  بينهم  الربط  تحاول  التي  املؤامرة 

امللحدين العرب بناء أسامئهم لعكس صورٍة إيجابية؟

32- Cottee, The Apostates, 168.
33- تم الحصول عىل املعلومات عن مجلة امللحدين العرب عرب مراسالٍت خاصٍة عرب اإلمييل مع الكاتبة يف الفرتة ما بني حزيران وآب من عام 2016.
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مستودعات  أهم  من  األسامء  وتُعترب  وحيٍة  غنيٍة  أسامٍء  ثقافة  العربية هي  الثقافة  إن 

الفرد من عائلته وارتباطاته  العريب تُظهر موقع  كنوزها، توجد خمسة عنارص يف االسم 

 William القبلية كام تَخلق سلسلًة من االنتامءات الدينية)34(، إذ كام يالحظ وليام روف

Roff، فإّن تبعات ذلك »أنك إن مل متلك اساًم إسالميًا جيًدا حسن الرتكيب وسهٌل فهمه، 

فأنت لست مسلاًم جيًدا«)35(، وتبدأ السلسلة بالكنية ثم االسم فالنسب فاللقب وينتهي 

بالنسبة)36(، ومن األلقاب الشائعة املرتبطة بالتقوى لقب )عبد( متبوًعا بأحد أسامء الله 

الحسنى، وكذلك الحال باألسامء التي تنتهي بـ)الدين(.

كبسام  الحقيقية،  أسامءهم  يستعملون  ممن  املجلة  املشاركني يف  من  قليلٌة  فئٌة  توجد 

البغدادي، وبن باز )عبد العزيز محمد الباز(، ووفاء سلطان وأحمد حرقان)37(، أما بقية 

ى بها املرء، فإن األلقاب  التي يُسمَّ ألقاٌب مستعارة، وعىل نقيض األلقاب  األسامء فهي 

القبول  تواجه  عقبٍة  أكرب  يعالج  وبذلك  يشتقها صاحبها،  املجلة  كتّاب  يستخدمها  التي 

الشعبي للملحدين يف املجتمع، وهي وجود عامٍل خارجٍي يتحكم بتعريفهم لهويتهم، 

إىل  واستناًدا  اإلفصاح،  َحاًل ملعضلة  وتقّدم  علنٍي  نحو حضوٍر  دربًا  بهذا  ألقابهم  وتخط 

آندريا بريغنتي Andrea Brighenti، فإن »الحضور العلني يحدث عندما تتقاطع القيمة 

أطواٍر جامليٍة  ثالثَة  العرب  امللحدين  مجلة  األلقاب يف  وتقّدم  بالسياسة«)38(،  الجاملية 

aesthetic من أمناط خلق هويٍة بديلة : 

الطور املعتز باإللحاد. . 1

الطور الفكاهي املشكك يف السلطة.. 2

الطور الساخر الذي يتحدى الدين.. 3

عبد العزيز محمد الباز

بسام البغدادي

وفاء سلطان

34- Roff, ”Onomastics and Taxonomies,“ 390.

35- William Roff, ”Onomastics and Taxonomies if Belonging in the Malay Muslim World,“ Journal of Islamic Studies 18 

)2007(: 387.

36- Fedwa Malti-Douglas and Genevieve Fourcade, The Treatment by Computer of Medieval Arabic Biographical Data: An 

Introduction and Guide to the Onomasticon Arabicum )Bloomington: Indiana UP, [1976] 1994(.
37- يقول ابن باز يف مقابلٍة أجريت معه أنه اختار استعامل اسمه الحقيقي لتشجيع غريه من العرب الالدينيني عىل الحذو حذوه. وقد تم اتهامه بنرش 

اإللحاد، والحكم عليه بالسجن مع األشغال الشاقة، ثم الرتحيل من الكويت.

.An Atheist in Kuwait: Interview with Ben Baz Aziz,“ TheHumanist.com, April 24, 2014, http://thehumanist.com/features/“ 

)interviews/an-atheist-in-kuwait-interview-with-benbaz-aziz-part-1 )accessed August 5, 2016
38-  Andrea Brighenti, ”Visibility: A Category for the Social Sciences,“ Current Sociology 55 )2007(: 323–42.

43



Natalie Khazaal

تحدي اإلسالم

االعتزاز
تلعب الُكنى دور »رموز التعريف اإليجايب«)39( فهي تؤّسس لجٍو غري رسمٍي مرحِّب، وتّدُل عىل ترابٍط داخل املجموعة)40( 

كذلك تعكس األلقاب العربية ِقياًم ثقافيًة متثّل صفات األفراد، أّما االسم والكنية والنسب فتوفر معلوماٍت عن أصل الفرد 

ونسبه)41(، وكأداٍة يف إعادة التعريف اإليجايب، تتحدى ألقاب املشاركني األعراف السائدة التي تَعترب امللحدين ال أخالقيني 

والخصوصية  الجامعة،  بحس  والعزلة  بالظهور،  واإلقصاء  بالفخر،  العار  األلقاب  هذه  وتستبدل  أشخاًصا،  تراهم  وال 

بالعلنية، والعجز االجتامعي بالتمكني.

وتقوم املجموعة الرئيسية من ألقاب أعضاء املجلة بتحويل فعل الكفر الذي يراه املجتمع مشيًنا إىل إعالٍن لالعتزاز، 

ومن تلك األلقاب ما ميثل وسام رشف، مثل )امللحد العريب()42( Metis LM Apostate، و)الديني بالفطرة(، وتعرّب ألقاٌب 

أخرى عن جامعٍة أبيٍّة تعتّز بنفسها، مثل أسامة الوّراق، نسبًة للمفكر الشكويك الوّراق وأجياٌل من الشكاّكني وامللحدين 

الذين استعملوا اسمه ليحموا أسامءهم الحقيقية، أو عائلة Atheo الوهمية والتي شملت )غايا( Gaia )رئيسة التحرير 

ملدى سنوات(، وLeo وKhalilo Atheo، ثم هنالك مجموعٌة أخرى تشري إىل الفلسفة والفكر، مثل )سقراط بن رشد( 

Socrates-Averoice تكرميًا ملفكرين عظامء من أزماٍن خلت، وغريه مثل Questions Questions، و)العقل املنطق(، 

املجموعة مشاريك  للشك والحكمة، وتضع هذه  العقالين، وامليل  بالتفكري  تُفاخر  ألقاٌب  الحكمة( وهي  إلهة  و)منريفا 

املجلة ضمن إطار مبادئ علميٍة كالتشكيك، وقابلية النقض والتفكري النقدي، وتصل هذه األلقاب اإللحاد العريب بالنضال 

نظرياٌت  التي تشغلها  التعليمية  املكانة  تقويض دعائم  األحرار يف مواجهة محاوالت  املفكرون  الذي يخوضه  العاملي 

علميٌة محوريٌة كالتطور، باملثل، فإن أكرث األسامء املستخدمة شيوًعا يف منتدى شبكة امللحدين العرب املراِفق للمجلة 

املجلة، فنجد  املوجودة يف  الفكرية  والعنارص  االعتزاز  اإللحاد، وهي تعكس نفس حس  تُعلن  التي  األسامء  تلك  هي 

ألقابًا مثل )أنا ملحد(، )تارك للدين(، )مفكر(، )املنهج التجريبي العلمي(، 

)Einstein8(،  )Galileo(و  )Darwin(... إلخ.

رواية  مؤلف  هندي،  أصٍل  من  الربيطاين  الكاتب  رشدي  سلامن  ولعل 

إيجابيًة الدينية تتمحور  الذين خلقوا هويًة  )آيات شيطانية( هو أشهر 

حول التفكري العقالين، وهي أموٌر نراها بجالٍء يف مجلة امللحدين العرب، 

 Dehlavi كان والد رشدي ُمشكًكا، وقد هجر اسم العائلة األصيل دهلوي
سلامن رشدي

39- John McDowell, ”Towards a Semiotics of Nicknaming: The Kamsa Example,“ Journal of American Folklore 94 )1981(: 15.

40- Vivian de Klerk, ”Nicknaming across Cultures: Borrowing and Other Linguistic Tricks,“ Nomina Africana 12 )1998(: 

1-17.

41- Roff, ”Onomastics and Taxonomies,“ 390.
42- تظهر بعض األلقاب مكتوبًة باألحرف الالتينية، واستخدام األحرف الكبرية فيها غري متناسق.
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واختار باعتزاٍز اسم رشدي )نسبة البن رشد( نظرًا إلعجابه بذلك املفكر العقالين، 

وقد استغرقت رشدي سنواٌت طويلٌة حتى أدرك فحوى لقبه، حيث أدت الفتوى 

دخلت  »لقد  مذكراته:  يف  فقال  ذلك،  عىل  انتباهه  برتكيز  بحقه  صدرت  التي 

املعركة وأنا أحمل االسم الصحيح«)43(.

واملسلمة  األمريكية  املرصية  الكاتبة  لدى  أيًضا  اعتزاز  إىل  العار  تحويل  نجد 

السابقة سارة اسكايف Sarah Iskafi التي تكتب مذكرات فرتة نضوجها تحت اسٍم 

مستعار)44(، عندما أرادت موازنة اسمها املستعار من خالل تثبيته بتاريخ أرستها، 

السادات  الرئيس  حقبة  خالل  )اسكايف(،  األخري  اسمها  األرسة  أسقطت  حيث 

بعد  اسمه  وغرّي  القاهرة  إىل  اسكايف  عشرية  شيخ  هرب  حني  سياسية،  ألسباٍب 

أن التحق بجامعة اإلخوان املسلمني، وقد أعادت سارة إحياء اسم اسكايف ألنه 

بتاريخ ذلك االسم، لكنه ليس  بالفخر  أنا ال أشعر  بالنسبة يل..  »يرمز للحقيقة 

أمرًا يجب إخفاؤه، متاًما مثل تاريخي الشخيص مع اإلسالم وموقفي الحايل منه«)45(، إّن الحضور العلني هو أمٌر مرغوب 

لدرجة تجعل معه حتى اللحظات املخزية شيئًا تتم مصادرته وإعادة تعريفه، وهنا يُطرح السؤال التايل: إن كان مبقدور 

املنظامت اإلسالموية العنيفة أن تُعادي األّمة املرصية وتَبقى مع ذلك جزًءا منها، فلم ال يستطيع امللحدون، وهم غري 

عنيفني، البقاء كجزٍء من املجتمع رغم رفضهم للتبعية الدينية؟

الفكاهة )روح الدعابة(
الثاين الشائع من أطوار األلقاب املستخدمة يف مجلة امللحدين العرب، وتشمل هذه  متثّل الفكاهة بتنويعاتها الطور 

املاوراء- بكتاباته  اشتهر كريكغور  لقد  الذات والسخرية عموًما والتهكم،  السخرية من  املرح،  التنويعات إضفاء طابع 

إىل  يلجأ  ما  كثريًا  كان  حيث  املستعارة،  األسامء  من  معقدٍة  شبكٍة  تحت  ينرشها  كان  والتي   metafictional خيالية 

السخرية والتهكم، وبالنسبة له فإن السخرية )متكن حياته الشخصية من اكتساب صحٍة وحقيقة()46(، ومثلام كان حال 

كريكغور، نرى أن ألقاب كُتّاب املجلة التي تتبع الطور الفكاهي تحّول األلقاب الخيالية إىل أداٍة ماوراء-خيالية. فبينام 

نرى أن الخيال يطلب من القارئ تعليق عدم تصديقه، فإن ماوراء الخيال يدفع بهم إىل مامرسة الشك، وهو شٌك يولّد 

ِحًسا بأّن الواقع والتاريخ هام أموٌر مصنوعٌة تعكس )عاملًا انسحب الله منه(، عاملًا ال ميكن إرساء أسسه »يف اإللهي 

43- Salman Rushdie, Joseph Anton: A Memoir )New York: Random House, 2012(, 23.

44- Sarah Iskafi, The Sin of Greed: Memoirs of an ex-Muslim )True Beginnings Publishing, 2014(.

46- SKS [Søren Kierkegaards Skrifter] 1 )Copenhagen: Gad, 1997(, 356.
45- إمييل أرسلته سارة اسكايف للكاتبة بتاريخ 2016/5/11.
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واليقني املطلق«)47(.

يلقي هذا الطور )طور الفكاهة( من األلقاب الشك بالفرد واملجتمع وحتى يف املجلة نفسها، إذ يستعري بعض مشاريك 

الزائفة تتم دون توقّع خداع  املجلة هويات من آخرين )مثاًل Van Gogh وأبو لهب(، من الواضح أن هذه الرسقة 

القارئ، فتشويه شخصية املُنتحل الذي يتم بتبني اسم مثل Van Gogh يؤدي إىل متثيل أصدق للكاتب، متثيٌل يذكّر 

الُقرّاء بسبب عجز الكاتب عن إظهار هويته الحقيقية التي تقبع وراء هذا القناع املرسوق، فلو متكن الُكتّاب من توثيق 

ما يكتبون وإظهار تفردهم وأصالتهم، فإن رسقة االسم تسخر من تحكمهم بالنص الذي يكتبونه، إّن تقّمص شخصيٍة 

واضحِة اإلختالف ينطوي كذلك عىل سخرية، فهو مثلها مثل ألقاٍب )عىل منتدى الشبكة( كاملهدي و نبي اإللحاد أو 

استخدام صور عامة أو صور مشاهري يستبدل أسامء الكتاب ووجوههم املفقودة.

ويكشف Cold Winter، وهو أحد مشاريك املجلة أمرًا شخصيًا وغري متوقعٍ عن نفسه من خالل اختياره لهذا االسم 

املستعار يف سياق نشاط املجلة، وهو أّن صاحب هذا اللقب يفّضل طقس أمريكا الشاملية البارد الذي يرجو الهجرة 

إليه، بعض األلقاب التي تحمل شيئًا من الفكاهة تشمل Dj-Kenzie Ym Cm وMousa Eightyzz )موىس مثانون( أو 

 Snoop حيث نرى يف أسامئهم عادًة تكراًرا لألحرف )مثل Rap وهي أسامٌء لرمبا أوحى بنمطها مغنو الراپ ،Nesta FZ

Dogg( واستعاماًل ألحرف شبيهٍة بفواتح األسامء )مثل AZ, LL, Cool J, Ice T(. وتتحدى ثقافة الراپ أمناَط العنرصية 

اختيار  النمطان من  التحدي وتبني عىل مرشوعيته، ويوّضح هذان  باملجتمع األمرييك، فاملجلة تُشري إىل هذا  الخاصة 

األسامء غموًضا منوذجيًا مييز ماوراء الخيال، ويتجّنب أحد النمطني نقد الدول الدميوقراطية الغربية حتى فيام يتعلق 

الناقدة-الفكاهية  السياسية  بالرسالة  املدفوع  املرح  العنرصي فيها، وهذا من مميزات  التمييز  ينتقد  بطقسها، واآلخر 

للمجلة.

ومثة ألقاٌب عىل منط أسامء أبطال الكوميكس superheroes مثل RoRo Evil-Girl والتي تحوي سخريًة من الذات 

وتعظياًم للذات يف آن مًعا، فرغم تعظيمها لذاتها فإن اعتبارها كاتبًة مطلعًة يف أموٍر كنظرية األوتار يف الفيزياء أو عالقة 

اإللحاد بالقيم اإلنسانية )وهي مواضيع متت مناقشتها يف املجلة( يحتاج من املرء قفزًة إميانية، أّما السخرية الذاتية 

التي يحملها اسم الكاتب )مش فاهم( فتخلق حواًرا ماوراء خيايل بني تظاهر الكاتب بالغباء، وغيابًا ساخرًا للتواضع يأيت 

من تشكيك الكاتب بالعقائد الدينية، لذا فتشكيك املجلة ال يقترص عىل التشكيك بالسلطة ويتعداه إىل تشكيك ساخر 

يشمل ما تقدمه املجلة نفسها.

ويف حني تستهدف هذه األلقاب )التي تستحث يقظًة ذاتيًة سقراطيًة لدى جمهور القراء( امللحدين، فإّن األلقاب التي 

47- Julio Jensen, ”Kierkegaard and the Self-Conscious Literary Tradition: An Interpretation of the Ludic Aspects of Kierkeg-

aard’s Pseudonymous Authorship from a Literary-Historical Perspective,“ Kierkegaard Studies Yearbook 20 )2015(: 171; Patri-

cia Waugh, Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction )London: Routledge, 1993(, 7.
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ترتبط مبخاوف من الوثنية وعبادة األصنام وتتعلق بالرش وتكون موجهًة لجمهور القراء املتدين هي مصممٌة لتوليد 

يقظًة تفسرييًة من خالل تذكري القارئ أن اآللهة القوية منذ القدم كان مصريها أن يتم هجرها، ويف هذا السياق، فإن لقبًا 

مثل )هرمس مثلث العظمة( هو كنايٌة عن طموح املجلة فيام يتعلق مبصري األديان املعارصة، وهي فكرٌة متت معالجتها 

يف العديد من املقاالت، فريى الكاتب أن عىل املجتمعات العربية أن تنظر إىل مواضيع كالصوم واملسيح ومفهوم الله من 

منظوٍر تاريخي، والتأكيد عىل املقارنات التاريخية يهاجم الحدود التي تفصل )ما هو إلهي ويقيني( عن الغموض الذي 

يخلقه التاريخ، ويعرّب استخدام اإلله هرمس األسطوري تحديًدا بشكٍل خالٍق عن إلٍه يعرب الحدود ويؤدي إىل تعقيد 

التعريفات)48(، كام أنه اختباٌر ملعنى تآكل املكانة عرب التاريخ.

إن األلقاب الفكاهية يف مجلة امللحدين العرب هي نصوٌص خياليٌة تكشف عن خياليتها، والحقيقة التي تقدمها السخرية 

والتهكم والسخرية من الذات للقارئ التحلييل وترسم السلطة عىل أنها هشة، تتأثر بالرتاث وأنها يف حالة تدفٍق وتغريٍ 

مستمرتني، لذا، فإن هذه األلقاب الفكاهية تهدف إىل تقويض دعائم سلطة الوحي والنصوص املقدسة وغريها من أسس 

العقائد اإللهية مثل الحديث القائل »من بدل دينه فاقتلوه«.

تحدي الدين
إضافة إىل تعريف املجلة لكتّابها كأشخاص مخفيني، فإن استخدام األسامء يُصنِّف نصوص املجلة كخطاٍب تحدي للدين، 

َقاِب﴾)49( 
ْ
ل
َ ْ
 َتنَابَُزوا بِال

َ
نُفَسُكْم َول

َ
ِمُزوا أ

ْ
 تَل

َ
إن استخدام األلقاب ال يتوافق مع الورع الديني، إذ يقول القرآن ﴿َول

كذلك، ميتنع املسيحيون األتقياء عن استخدام األلقاب كرموٍز للتعبري عن االنفصال عن املجتمع)50(، لذا، فعندما يستخدم 

48- Lewis Hyde, Trickster Makes this World: Mischief, Myth and Art )Edinburgh: Canongate, 2008(.
49- سورة الحجرات، آية 11.

50- Frank Manning, ”Nicknames and number plates in the British West Indies“ Journal of American Folklore 87 )1974(: 130.
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العرب ألقابًا ذات طابعٍ دينٍي فإنهم يختارون ألقابًا ذات ارتباطاٍت إيجابية، مثل الخطيب، املجدوب، الرشيعة،)51( وذلك 

باملقارنة بألقاب الكتّاب يف مجلة امللحدين العرب التي تحمل ارتباطاٍت غري تقية، فهم يتحدون أوليّة الدين يف تكوين 

الهوية العربية، ومتثّل هذه املامرسات التي تنتهجها املجلة تعبريًا عن حرية الرأي )تنصاًل من قيٍم تراثيٍة وتحٍد لقوانني 

)مطالبًة   identity politics الهويات  بتعدد  لالعرتاف  السياسية-االجتامعية  الحركة  إطار  يف  وفعاًل  الجائرة(  االزدراء 

باعرتاٍف علنٍي بهوية امللحد(.

بعيدًة عن  يشكل هويًة  لهب(  )أبو  مثل  لقبًا  فإن  الرأي،  تعبريًا عن حرية  الضمري( ميثل  )هرطقة  مثل  لقبًا  أن  ومع 

التقوى، ومع ذلك فإن كل األلقاب تخدم الغرضني بدرجاٍت متفاوتة، لقد استحق عم النبي، أبو لهب، سورًة كاملًة من 

سور القرآن تدينه وتعتربه أكرب الخصوم السياسيني لإلسالم والعدو الوحيد الذي تم لعنه باالسم)52(، وهو قاوم إسالًما 

كان ال يزال غًضا ضعيًفا يناضل للحصول عىل الرشعية، وبتذكري القراء بأن اإلسالم كان يوًما واحًدا من ضمن العديد من 

األنظمة التي تناضل بحثًا عن معنى لها، فإن هذا اللقب يتحدى السلطة الدينية ويؤكد عىل تاريخيتها historicity ومبا 

أّن العرب يستعملون الُكنى بهدف التبجيل، فإّن اسم أبو لهب استدعى من مفرسي القرآن محاوالٍت لتسويغه، أّما من 

حيث هو لقٌب يف املجلة، فاستعامله يفكك أسطورة أن خصوم اإلسالم هم أناٌس عدميو األخالق، إن بناء معاٍن جديدٍة 

عىل رموٍز مثل )أبو لهب( و)الوّراق( تظهر دراية املجلة بالتاريخ اإلسالمي والرتاث الديني الذي شّكل فهم هذا التاريخ 

وكذلك بتاريخ مقاومة اإلسالم التقليدي، إن الشعور بالفخر الذي يتم من خالله إيصال هذا املعنى الجديد يقلّص شيئًا 

من هيمنة الرتاث الديني التقليدي ويستبدله برتاٍث بديٍل من تحدي الدين.

وعدا عن إيجادها متنفًسا للهوية الالدينية، فإن ألقاب األعضاء املشاركني يف املجلة تُنرش عىل أساٍس جغرايٍف بداًل من 

األساس الديني، وتخلو تلك األلقاب من العنارص املألوفة يف أسامء العرب واملسلمني والتي تحوي يف طياتها معلوماٍت 

عن نسب املؤلف، بعض األسامء ال تعدو أن تكون تكراًرا لالسم نفسه مثل Zaher Zaher أو Ensan Ensan، وتنعدم 

تقريبًا األلقاب التي تتخذ شكل النسب أو الُكنى، أما األلقاب القليلة املكونة من كنيٍة فتتخذ شكل تحٍد ألعراف االحرتام 

ألنه من غري الالئق أن يسمي املرء نفسه بكنيته)53(، لذا، فاأللقاب التي تحوي نسبًا يف املجلة مثل )ميّك( أو )نجفي( أو 

)دمشقية( Damascéne تؤكد عىل انتامء جغرايف يف مجتمعٍ عريٍب يحوي أعضاًء مؤمنني وآخرين غري مؤمنني، بداًل من 

مجتمعٍ مكوٍن من املسلمني حرًصا، لذا، فإن األلقاب التي تحوي الَنسب هي تحرٌك موجٌه ضد اتهامات الخيانة.

 noms بداًل من أن تكون أسامًء مستعارة noms de guerre تعكس ألقاب املشاركني يف مجلة امللحدين العرب أسامًء قتاليًة

de plume ألنها قتاٌل ضّد محو الهوية الالدينية من خالل تدوينها، إّن األسامء القتالية تحطّم األساطري وتطبّع الهوية 

51- Richard Antoun, ”On the Significance of Names in an Arab Village“ Ethnology 7 )1968(: 159.
52- سورة املسد.

53- Annemarie Schimmel, Islamic Names )Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985(, 4.
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املوصومة بالعار، فمثاًل هنالك ألقاٌب كانت مستحيلًة يف ظل استعامر زميبابوي مثل Mangarai Tieone )ويعني بلّغ 

عنا وسرنى ما سيحدث( أو Pururai Mabhunu )مزّق شعب البوير Boers(، هذه األلقاب أصبحت شائعًة خالل حرب 

العصابات ألنها بددت أسطورة أّن القوة االستعامرية ال تقهر)54(، كذلك تفكك ألقاُب املجلة أسطورَة أّن الهوية الدينية 

هي الهوية األساسية بني العرب وأنها األساس الوحيد لألخالق، فألقاب تحدي الدين 

تؤكّد محتوى كتابات امللحدين من خالل إعادة صياغة األسامء، نستطيع رؤية هذا 

Joseph An- املعنون رشدي  مذكرات سلامن  كتاب  يف  اإلقصاء  وجه   النضال يف 

ton فكان من غري املمكن لرشدي أن يتواجد علًنا حني كان يتعرض لالضطهاد إالّ 

باستخدام اسٍم مستعاٍر  كان )جوزف آنطون( وهو بذلك يلفت االنتباه لخفائه من 

خالل رسد مذكراته بصيغة الغائب، فرشدي يستعمل )هو( لإلشارة لنفسه يف نٍص 

ميلٍء مبئات األسامء رغم االرتباك الذي يتولد من ذلك االستعامل عندما يرِد اسمه 

مجاوًرا السٍم مذكٍر آخر، هذه السخرية املتعمدة تبدو مفاجئًة وغري متوقعًة لدرجة 

أّن بعض القرّاء أساؤوا فهمها كسهٍو متعمد، أّما الربيطاين من أصٍل عراقي صاحب 

اليوتيوب املسمى )العريب املقنع( The Masked Arab فهو يقاوم اإلقصاء  قناة 

من خالل اسمه والصورة التي يستعملها عىل قناته، إذا ما قارناه برشدي، نجده 

مبارًشا إىل درجة تصل 

حد الفظاظة عند حديثه عن األسباب التي دفعته لحجب 

النصف اآلخر  نصف وجهه بشامٍغ فلسطيني واإلبقاء عىل 

أسوًدا أجوف.

لو كان من املمكن القتال باستعامل أدوات الكتابة األدبية، 

فمجلة امللحدين العرب قد أنجزت هذا الهدف، فباستخدام 

ثالثة أطواٍر جاملية هي االعتزاز، والفكاهة والتحدي للتالعب 

باألسامء قد متكّنت املجلة من التالعب بالنظام والتحكم به، 

إذ متنح األسامء املستعارة يف املجلة للملحدين العرب التأثري 

العادة،  عن  مختلٍف  حضوٍر  توفري  بغرض  ليس  والحضور، 

وإمنا لتوفري الحضور بحد ذاته.

 

53- Annemarie Schimmel, Islamic Names )Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985(, 4.

54- Charles Pfukwa and Lawrie Barnes, ”Negotiating identities in guerrilla war names in the Zimbabwean war of liberation,“ 

African Identities 8 )2010(: 212-4.
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سياسة األسامء وحدود التكنولوجيا الرقمية
من حيث هي شكٌل من أشكال النضال الرقمي، نجد أن سياسة األسامء يف مجلة امللحدين العرب تطرح سؤااًل حول دور 

التكنولوجيا الرقمية يف املجتمع الحديث وعن الكيفية التي يجب معها فحص هذا الدور بشكٍل نقدي، بدًءا من إمكانات 

استخدامها للتحرر وانتهاًء بإمكانات استخدامها للقمع.

لقد أظهرت هذه الدراسة إمكانات تََحرر امللحد العريب التي توفرها وسائل التواصل االجتامعي، السيام يف ظل أنظمٍة 

سياسيٍة قمعيٍة تشّوه الجسد وتخفيه، لقد تّم إنقاص نطاق مبدأ املثول أمام القضاء habeas corpus يف سوريا عام 1963 

ويف مرص عام 1981 ويف الجزائر عام 1992 ويف العراق عام 2004 ويف فلسطني عام 2007 ويف السودان عام 2008)55(، 

ومنذ العام 2011 خالل الثورات العربية، تحول الجسد األعزل الباحث عن الكرامة إىل أكرث وسائل التعبري شيوًعا، ال 

سيام التعبري الفني)56(، خذ عىل سبيل املثال ثواًرا من منط محمد بوعزيزي، بائع الخضار الذي اندلعت الثورات من 

بعده، وعلياء املهدي، املدونة امللحدة والناشطة 

وهي  لها  صوًرا  نرشت  التي  والنباتية  النسوية 

عارية ترتدي حذاًء أحمر، لقد انضّم املُلحدون 

العرب لهذا التمرد، ففي عام 2014 قام أحمد 

حرقان، أكرث امللحدين املرصيني شهرة باستخدام 

عندما  الجسدي  القمع  لتحدي  وجسده  اسمه 

ظهر عىل شاشات التلفزيون للدفاع عن تحديه 

للدين، وكرٍد عليه حاول رعاٌع قتله هو وزوجته 

الحامل، ثم قامت رشطة القاهرة برضب الطرفني، 

وعىل إثر الحادثة أجهضت زوجته حملها.

ونظرًا للتهديد الجسدي الذي يتعرض له امللحد 

واملدونات  اليوتيوب  وفيديوهات  العرب  امللحدين  كمجلة  مجانيًا  حرًا  منشوًرا  أن  أعتقد  فأنا  الكثري،  وغريه  كحرقان 

والنرشات الصوتية podcasts واملنتديات هي من أنجع األدوات يف القتال رًدا عىل وصم العار ومحو األسامء والعنف 

الجسدي اآلن، ويُفرتض بها أن تسبق ظهور امللحدين بأنفسهم علًنا يف املجتمعات العربية، إّن هذا النوع من املقاومة 

ممكٌن ألن التكنولوجيا الرقمية »متلك أثرًا هداًما عىل التحكم بالناس«.)57( 

55- James Gelvin, The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know )Oxford: Oxford University Press, 2015(.

56- Marwan Kraidy, The Naked Blogger of Cairo: Creative Insurgency in the Arab World )Cambridge, MA: Harvard Univer-

sity Press, 2016(, 11.

57- Yves Gonzalez-Quijano, Arabités Numériques. Le Printemps du Web Arabe )Arles: Sindbad–Actes Sud, 2012(, 166.

أحمد حرقان وندى منضور
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تشكل مجلة امللحدين العرب مع قرائها شبكًة عامليًة مكونًة من أشخاٍص خفيني، يُؤلفون ويُنتجون ويوزعون ويقرؤون 

املنتج الرقمي، وهم يفعلون ذلك معزولني عن االضطهاد، وهذا املنتج يتحّدى قبول الدين كأساٍس للسلوك وبجرأٍة أكرب 

من املنشورات املؤسسية ألنه محمٌي من الرضورات التشغيلية للسوق، إذ أّن من املستحيل مصادرته، وأقىص ما ميكن 

فعله هو تشويٌش مؤقٌت عىل وجوده، لذا، ترى الدراسة الحالية أن وسائل االتصال االجتامعي هي املكان الوحيد حاليًا 

الذي ميكن للملحد العريب العلني أن يَخلق فيه هويًة آمنة، وتكمن القوة التحريرية للتكنولوجيا الرقمية للملحدين 

العرب بالسامح لهم بتعريف أنفسهم بصورٍة إيجابيٍة من خالل األمناط الجاملية الثالثة: االعتزاز وروح الدعابة والتحدي 

الديني، رغم ذلك، فليس من املمكن للتمرد أن ينجح نجاًحا تاًما ضّد نظاٍم مبنٍي عىل وجود تبايٍن هائٍل يف القوة)58(، 

كذلك الذي كان يف حال حرقان وزوجته من جهة، والتحالف بني الحشد الذي هاجمهام والرشطة من جهٍة أخرى، أو 

امللحدين العرب من جهة، والتكنولوجيا الرقمية من جهٍة أخرى. 

يف نهاية املطاف، متت استعادة الكثري من الحسابات التي تم إغالقها عىل الفيسبوك، لكن باالستناد إىل أحداث التاريخ 

الحديثة توفر قدرة  التكنولوجيا  إّن طبيعة عمل  القريب، فال توجد ضامنات تحمي من جولٍة أخرى من اإلغالقات، 

مراقبٍة غري مسبوقٍة للحكومات والرشكات، وحصاد املعلومات العابرة )كواصفات البيانات metadata، وبقايا املعلومات 

الشخصية( عىل نطاٍق واسعٍ وتجميعها يف قواعد بياناٍت هائلة الحجم قد يؤدي إىل استعاملها بطرٍق ال ميكن توقعها 

فإن  العرب،  امللحدين  حالة  ويف  غائبة)59(،  عنها  تغيب  ال  عنٍي  بؤرة  يف  الحديثة  املجتمعات  يضع  هذا  كل  مستقباًل، 

املعلومات التي تم جمعها من امللحدين الذين اضطُروا للتعريف عن أنفسهم إلعادة فتح حساباتهم عىل الفيسبوك قد 

يتم استخدامها ملالحقتهم قضائيًا، متاًما مثلام أدت سياسة فرض االسم الحقيقي عىل الفيسبوك وتويرت إىل سجن وليد 

الحسيني وحمزة كاشغري، إضافًة إىل جرمية قتل الشاب اليمني الناقد للدين عمر باطويل. كذلك، فقد تورط الفيسبوك 

يف مجريات الدميوقراطية تعلقت بانتخابات العام 2016، حني دفع تّجمٌع رويٌس مرتبٌط بجهاز االستخبارات الروسية 

انتخابيٍة حيوية،  ناخبني أمريكيني يعيشون يف دوائر  بدقٍة  التي تستهدف  االنتخابية  الدعايات  للفيسبوك مقابل آالف 

واحتوت الدعايات أخباًرا زائفًة عن املرشحة هيالري كلينتون، مام أدى إىل التأثري عىل نتيجة االنتخابات الرئاسية.

تجعل  واملراقبة  التجسس  فقدرتها عىل  التحيّز،  كمتفرٍج صامٍت عىل  تقف  ال  الكبرية  االجتامعي  التواصل  إّن وسائل 

منها أداًة قويًة يف معاقبة فئاٍت مستضعفٍة ال متلك حلفاًء أقوياء أو أعداًدا كبرية، مام يعني أن املردود االقتصادي من 

58- Link and Phelan, ”Conceptualizing Stigma,“ 378.

59- David Berry, Critical Theory and the Digital )London: Bloomsbury, 2014(.

60- See for example Sophia Hyatt, ”Facebook ‘Blocks Accounts’ of Palestinian Journalists,“ al-Jazeera, September 25, 2016, 

http://www.aljazeera.com/news/2016/09/facebook-blocks-accounts-palestinian-journalists-160925095126952.html )accessed 

January 3, 2017(.
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بالتوعية  تتعلق  إدراًرا للامل)60(، مثة مشكلٌة أخرى  اإلعالنات املوجهة لهم ليس ُمجديًا مقارنًة مبجموعاٍت أكرب وأكرث 

بانعدام التوازن اإلعالمي، إذ تم خلُق العديد من األلقاب يف املجلة بشكٍل يستهدف القارئ امللحد واملؤمن عىل حد 

سواء، إّن تحدي املجلة للتقاليد الدينية يولّد مقاومًة شديدًة من الجامهري املهيمنة، والتي ترى منط التعبري الذي تقدمه 

من خالل حمالت  للتعبري  العرب  امللحدين  حرية  بكبت  الرقميني  للمجاهدين  وبالسامح  ومستفزًا)61(،  عدائيًا  املجلة 

 Community Standards التبليغ الزائفة التي تتهم امللحدين زوًرا بارتكاب مخالفاٍت تخرق معايري مجتمع الفيسبوك

فإن الفيسبوك يرّسخ لحالة من عدم املساواة املعلوماتية، يتم من خاللها حرمان مجموعة كامللحدين العرب من الوصول 

إىل املعلومات ومشاركتها بينام تُبقي الجهاديني ومعادي السامية وكارهي املثليني واملعتدين جنسيًا عىل األطفال أحراًرا 

يف ذلك، أنا أرى يف هذا سببًا كافيًا للمطالبة بتوسعة نطاق حيادية اإلنرتنت واعتبار اإلنرتنت خدمًة عامًة ال متيز بني 

أطياف مستخدميها بشكٍل يتعدى الحاجة للمساواة املادية والتي متثل خالصة املعركة التاريخية يف هذا املضامر والتي 

تم خوضها يف الواليات املتحدة عام 2015.

61- On resistance see Michael Warner, ”Publics and Counterpublics,“ Quarterly Journal of Speech 88 )2002(: 413-425.

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

هذا املقال هو تلخيٌص ملقاٍل علمٍي محّكٍم نرشته نفس الكاتبة يف مجلة Communication and Critical/Cultural Studies يف العدد 3 من املجلد 14 لعام 2017، 

ص287-271، وعنوانه: The cultural politics of religious defiance in Islam: how pseudonyms and media can destigmatize ميكن الحصول عىل ذلك املقال 

:DOI كاماًل من املوقع الرسمي للمجلة النارشة عىل اإلنرتنت، أو باستخدام رابط املعرّف الرقمي للمقال

http://dx.doi.org/10.1080/14791420.2017.1296170

د. نتايل خزعل هي أستاذ مساعد يف الدراسات الدولية والثقافة العربية يف قسم الدراسات الدولية بجامعة Texas A&M األمريكية. هي بصدد نرش كتاٍب بعنوان »الكاذب 

الجميل: سياسة التلفزيون واللغة والجندر يف لبنان أثناء الحرب« Pretty Liar: Television, Language and Gender Politics in Wartime Lebanon. ترتكز أبحاثها 

عىل شؤون األقليات املضطهدة يف العامل العريب ورصاعها يف مواجهة وصم العار يف العرص الرقمي، وتحديًدا تهدف إىل استكشاف دور امللحدين العرب يف تحدي واقع القيم 

الدينية واملساهمة يف تشكيل املجتمع ككل، إضافًة إىل التقاطعات القامئة بني اإللحاد وحركاٍت حقوقيٍة من منط تلك املختصة بشؤون املثليني وحقوق الحيوان.
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يف حوار مع..

أ. طلعت ميشو

يف حوار مع..

طلعت ميشو، تولد بغداد-العراق سنة 1946.خريج ثانوية الصناعة األملانية؛ موظف ٌ سابق ورئيس شعبة ميكانيك يف 

معمل التاجي للغازات النفطية يف بغداد. هاجر إىل أمريكا سنة 1974. رجل أعامٍل متقاعد وتاجر.

من جذوٍر مسيحيٍة كلدانيٍة قبل أن يصبح “ملحد”. كاتبٌ  وناقٌد و مرسحي، أول من أنشأ فرقًة مرسحية نظامية يف والية 

متشيغن حيث قدم العديد من مرسحياته الساخرة والتي كانت من تأليفه وإخراجه.

كتب يف جريدة )املجرشة( اللندنية املعارضة؛ ويف عدة جرائد ومجالت مهجريٍة متنوعة. كام كتب ونرش العديد من 

البحوث واملقاالت يف موقع الحوار املتمدن لعدة سنوات تحت اسم “الحكيم البابيل”.

س1. األرسة هي اللبنة األوىل يف تكوين الشخصية، هل لك أن تصف لنا العائلة التي تربيت يف كنفها وكيف كان تعاطي 

والديك مع أسئلتك وما هو األثر األبرز الذي تركته العائلة يف شخصيتك؟

ج1. كانت عائلتي عراقيًة مسيحيًة كلدانية الجذور من بغداد، والديت كانت بنت مدينٍة لكنها أّمية، والدي كان مثقًفا 

بحسب ظروف املكان والزمان يومذاك، وموظًفا حكوميًا ومن الذين يقرأون بكرثة، ورغم أنه مل يكن من املؤمنني لكنه مل 

يعرتف يوًما بأنه ُملحد! كُنا ثالث أخواٍت وثالثة أخوٍة وترتيبي كان الرابع بينهم، جميعنا تعلمنا نعمة القراءة من والدي. 

واملعجزات  واألديان  واملقدس  والله  والخلق  الدين  غامض، وخاصًة حول  ما هو  كل  الطفولية عن  وبالنسبة ألسئلتنا 

والخطأ والصواب والجنة والنار، فكانت أجوبة والديت لنا ُمشبَعًة بالتفسريات الدينية الخرافية وغري املنطقية، والتى تدل 

عىل محدودية فكرها بالنسبة للامورائيات، حيث كان ذلك ما تعلمتُه من مجتمعها الديني املتشدد املغلق، بينام والدي 

كان واضًحا جًدا ورصيًحا ونزيًها يف إيصال الجواب املُقنع والعلمي لنا. أما غالبية تأثري عائلتي عيَل فكان يف تعليمي 

وأخويت وأخوايت الصدق والنزاهة والشجاعة يف قول الحق والدفاع عن أنفسنا، وعىل العكس من مقولة املسيح ) إعِط 

خدك األمين ملن صفعك عىل خدك األيرس(! حيث كان والدي يوصينا 

بشيئني يف حالة تواجدنا خارج البيت: )ال تعتِد عىل أحٍد وال تدع أحًدا 

يعتدي عليك(، والحق إنني وأخويت طبّقنا وبكل دقٍة ذلك املفهوم الذي 

كُنا ُمجربين عىل االقتداء به لحامية أنفسنا، وال زلُت مؤمًنا وملتزًما به 

لحد اليوم.

 آراء الضيوف تعرب عن أفكارهم وال متثل موقف املجلة بالرضورة
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كونك  تتعايش من خالل  كنَت  املدرسة يف حياتك، وكيف  دور  كان  ماذا  س2. 

أيام املدرسة  مسيحيًا يف مجتمع دولٍة إسالمية؟ وهل من ذكرى أو حادثة من 

ممكن أن تذكرها لنا؟

ج- يقول صديقي الخطاط والكاتب الراحل )محمد سعيد الصّكار( يف واحدٍة من 

شذراته: ) حربي أسود... فال تطلبوا مني أن أرسم قوس قزح(، كذلك هي ذكريايت 

عن املدرسة وكوين مسيحيًا يف مجتمعٍ إسالمي متخلٍف جًدا، ورمبا لن يكفيني 

تأليف كتاٍب لتسجيل ذكريايت الحزينة والسلبية عن نوع املعاملة التي كُنا نلقاها 

أنا وإخويت يف املجتمع العراقي من خالل املدرسة واملحلة والشارع والعمل فيام 

بعد، فقط أقول وبكل صدٍق أن كل تلك السلبيات أثّرت جًدا عىل مسرية حيايت 

الدراسية بحيث كنُت دامئًا طالبًا ال يُحب املدرسة أو الدروس، وولّدت لدي عدم 

الرغبة يف الدخول للجامعة، لِذا اكتفيُت بشهادة الثانوية العامة.

يف  سنني  منذ  ونرشتها  بعضها  سجلُت  جًدا   كثريٌة  مؤملٌة  سلبيٌة  ذكرياٌت  هناك 

موقعي الخاص يف موقع )الحوار املتمدن( وتحت اسم )الحكيم البابيل( وأدناه 

بعض عناوين تلك املقاالت:

جذور العنف والفوىض وأثرها يف اضطهاد مسيحيي العراق  

جذور العنف والفوىض

الضاحك البايك

مذكرات حزينة عىل هامش دفرت الوطن

يرمازيٌة وجراٌد … ووطن 

 من داخل القمقم 

نذور ونهر

من داخل القمقم 

عرائس النار.

أسباب هجرة مسيحيي العراق.
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الخطأ، فكلنا نخطىء، ولكن أخطاء شعوب  الناس يف  شخصيًا أؤمن بحق 

عن  زادت  بل  ِقبلهم،  من  اليوم  لحد  بها  االعرتاف  يتم  مل  املسلخة  ودول 

حدها املألوف واملسموح به عامليًا وإنسانيًا وأخالقيًا، لِذا وجب وضع حٍد 

لها بطريقٍة أو بأخرى فقد طفح الكيل.

الفكرية  مفاهيمك  يف  كبريٍة  جذريٍة  تحوٍل  نقطة  هناك  كانت  هل  س3. 

للمواقف  أوصلك  ما  هو  ترتيبيًا  تدرجيًا  تحواًل  كان  األمر  أن  أم  والدينية 

الحياتية والفكرية التي تتبناها اليوم وتُدافع عنها؟

ج- كنُت قد تعلمُت من والدي وأخي وأختي األكرب مني 

عادة القراءة منذ سن العارشة، ولدي مقاٌل أيًضا عن ذلك بعنوان )البحث 

الكتاب(، ومن خالل كل قراءايت توصلُت يف عمٍر  الآللئ - قصتي مع  عن 

ُمبكٍر جًدا إىل أن كل ما يتعلق باملقدس هو كذبٌة أو نكتٌة كربى ال يتداولها 

أو يؤمن بها غري متواضعي الفكر.

ويف عمر العرشين قرأُت قولني للسيد املسيح يقول يف األول: 

»ال تظنوا إين جئُت ألنقض الناموس واألنبياء، ما جئُت ألنقض، بل ألكمل« متى 5: 17، ويقول يف الثاين : »الحق أقول 

لكم... أن تزول السامء واألرض، ال يزول حرٌف واحٌد أو نقطٌة واحدٌة من الناموس حتى يكون الكل«! ويف كال القولني 

نجد أن املسيح يؤكد إرصاره عىل اعتامد التوراة، يف حني أننا كمتنورين نعرف بأن التوراة كتاٌب أريض مشوٌش ومتناقٌض 

ومرسوقٌة أغلب مواده من حضارة ما بني النهرين وبضعة حضاراٍت أخرى كاملرصية والكنعانية والديانة الزرادشتية، 

وبالتايل يقول كل ذلك بأن املسيح مل يكن ال إلًها وال نبيًا، بل رمبا كان ُمصلًحا اجتامعيًا اّدعى النبوة يف زمٍن كان فيه 

املجتمع اليهودي يعج باألنبياء املزيفني من كل نوٍع وفٍج عميق! ولو كان نبيًا وإلًها حًقا كام اّدعى لعرف أن التوراة هو 

كتاٌب )مللوم( شارك يف كتابته عرشات املدونني اليهود ويف حقٍب زمنيٍة ُمختلفٍة تفصل بني أول مدوٍن وآخر مدوٍن ألفا 

سنة.

 من هنا كان تحويل األخري والنهايئ ويف سٍن ُمبكرٍة من صفة )بني بني( أو ال أدري إىل صفة امللحد املقتنع بالعلم والرافض 

للخرافة وضبابيات ومتناقضات الديانات األرضية. هناك حكمٌة رائعٌة للكاتب وعالِم الفيزياء )أسحق أسيموف( يقول 

فيها: )إن الكتب املقدسة هي أهم دافعٍ وُمسبٍب لإللحاد إذا تم قراءتها بشكٍل دقيق(.
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س4. ما هو رأيك يف الفروقات الرئيسية بني العامل الذي هجرته والعامل الذي هاجرت إليه من خالل كونك مهاجرًا منذ 

اثنني وأربعني عاًما يف أمريكا؟

ج- وهذا سؤاٌل آخٌر يحتاج إىل تأليف كتاٍب كامٍل لإلجابة عنه، ولكن بصورٍة موجزٍة فكل يشٍء تقريبًا يختلف هنا يف 

أمريكا عن ما كان الوضع عليه يف املجتمع العراقي، ورمبا أهم الفروقات بالنسبة يل هي إنني هنا أشعر بكوين إنسانًا 

مواطًنا من الدرجة األوىل، ونادًرا  جًدا ما صادف أن احتقرين أحٌد بسبب جذوري أو قوميتي أو معتقدي أوكوين ُمغرتبًا، 

أما عن إلحادي فأقولها ومبلء فمي: مل يُنظَر إيّل نظرًة دونيًة أي أمرييك عرف بأنني ُملحد، ولكن الكثريين من أبناء جاليتي 

العراقيني فعلوا ذلك! وذلك حًقا يُثري سخريتي وليس غضبي، خاصًة حني أعلم فارق الثقافة بيني وبني غالبيتهم. وكام 

يقول املثل العراقي الشعبي املُتهكم: »نحن رضينا بالشوم … والشوم ما رىض بينا«. 

س5.هل تُجاهر بأفكارك وآرائك يف مجتمع جاليتك حاليًا يف أمريكا وسط األهل أو األصدقاء واملقربني؟

ج- نعم اُجاهر وأتعمد املُجاهرة، وإلسباٍب عديدٍة منها أنه ال يشء يدعوين للخجل من كوين ُملحًدا أو يدعوين للخوف 

من أحد، فأنا لسُت مجرًما أوخارًجا عىل حدود اإلنسانية، وبرأيي أنه إن خفنا فال داعي إلقحام أنفسنا يف السباحة عكس 

التيار أو نُغرد خارج الرسب، وإن فعلنا وسبحنا وغنينا فعلينا أاّل نخاف بل أن نتمتع بكوننا ُمختلفني يف نوعية عقولنا 

وفخورين بها، ثم ما الذي يجعلني ال أُجِهر وأنا أرى الجهلة وأرباع املثقفني ومن مل يقرأ كتابًا يف حياته يُجِهرون ويفخرون 

بكونهم عبيًدا للخرافة والجهل والضبابيات الدينية املضحكة؟!

الحكامء  أحد  يقول  الذي يخاف مجتمعه وعائلته ومن حوله، وكام  للبعض  لنكون قدوًة  اإلجهار  علينا  كذلك وجب 

)الشجاعة ُمعدية(. وبرأيي أن إجهاري شخصيًا شجع الكثريين حويل يف الجرأة عىل الحوار كملحدين وكبدايٍة ملسريتهم 

الخاصة... وهذا أضعف اإلميان.

س6. كيف تتعامل فكريًا مع أوالدك وبناتك من خالل أسئلتهم حول الحياة والكون والله واملقدس، خاصًة أنهم وكغريهم 

من أقرانهم يتلقون الكثري من األفكار والتوجيهات )الخاصة( واملعلبة والتي يتم غرسها يف عقول الناشئة - عن عمٍد 

وسبق إرصار- لتكون جزًءا من شخصيتهم ومفاهيمهم الحياتية اآلن ويف املستقبل؟

ج- مل أحاول ولو ملرٍة واحدٍة أن أُلقي محارضايت عىل مسامع بنايت أو أكون مؤثرًا يف اتخاذهن لقراراتهن الحياتية والفكرية 

والدينية، لكنهن وبصورٍة غري مبارشٍة يسمعن نوعية أفكاري حني أقوم مبحاورة الناس املختلفني حويل، فيلتقطن كل 

ما هو معقوٌل ومنطقٌي يف حواري مع اآلخرين، وبنفس الوقت مُييزن أن من يُحاورين من الدينيني ال ميلك الحجة التي 
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أملكها، وخاصًة حني أستشهد بالعلوم يف نقاشايت مقابل الخرافة التي عند من يحاورين والتي ال تستطيع إقناع عقول 

الشبيبة التي مُيثِّلنها بنايت، وهنا يبدأن بالتزام فكري وحفظه يف عقولهن، وبعدها ُهن حرّاٌت يف االختيار، فكام أنا ال 

أحب أن يقوم البعض يف املجتمع بتجنيد وتهيئة األطفال دينيًا، كذلك أنا ال يعجبني أن أقوم بنفس املحاولة مع بنايت.

أما حني يسألنني وبصورٍة مبارشة، فانفتح لهن وبكل جوارحي وبصورٍة مبارشٍة وواضحٍة مع تقديم اإلثباتات الفكرية 

والعلمية إلسناد حديثي ومفاهيمي املطروحة أمامهن. ولو أردُت اليوم أن أحدد مسار فكر بنايت بالنسبة للدين فأقول 

بأنهن لسن دينيات، وال ملحداٍت أيًضا، بل ُهن كغالبية الشبيبة األمريكية ال أدريني أكرث مام هم دينيني، وغالبية هؤالء 

من املمكن جًدا أن يكونوا ُملحدين أكرث بكثريٍ من احتامل تحولهم للدين واملقدس والخرافة املضحكة.

النهرين وما يُحيط بها، والسؤال  تاريخ أرض ما بني  س7. حسب ما تنرشمن فكٍر واضٍح أن لك إجتهاداٍت مميزًة يف 

هو: هل هناك حًقا تشابٌه بني هذه الحضارة وبني األديان اإلبراهيمية؟ وما هو رس اقتباس تلك األديان لبعض الطقوس 

الرافدية دون غريها؟

ج- طبًعا هناك تشابٌه كبرٌي جًدا بني حضارة وأديان ومعتقدات 

الشعوب الرافدية القدمية وبني األديان اإلبراهيمية، واليوم 

بات كل مثقٍف واٍع يعلم ويُدرك أن املسيحية واإلسالم قامتا 

اليهودية، واليهودية أغلب أفكارها وشعوذاتها  عىل أكتاف 

وادي  وأديان  حضارة  من  فقط  ُمقتبسًة  وليست  مرسوقٌة 

الرافدين وما حولها، وخاصًة األسفار الخمسة األوىل وغريها 

الكثري الكثري، والسبب معروف، وهو أن من تم سبيهم من 

اليهود يف السبْيَني األول والثاين البابليني جلب آالف اليهود 

ألرض بابل، وهناك كتبوا أسفارهم الخمسة األوىل وغريها، 

أعلنوه  ما  وكل  بهم،  الخاص  البابيل  التلمود  كتبوا  كذلك 

فيام بعد ديًنا لهم إمنا رسقوه من بابل وشعبها ومعتقداتها 

اليهود  أن  فربأيي  السؤال،  من  الثاين  الشق  أما  وأديانها. 

املسبيني مل يقتبسوا بعض الطقوس دون غريها، بل اقتبسوا 

كل ما أفادهم يف تكوين دينهم الـ )مللوم( وعىل نفس فكرة 

)من كل قطٍر أغنية(، ولهذا جاء كتابهم املقدس ) التوراة( 

معّقًدا ومتناقًضا وغريبًا وحتى ُمضحًكا، وللحديث شجون.
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ينال  أن  أملهم يف  الناس  بعض  سيفقد  نسبيًا-   - الدين  فكرة  انهيار  بعد  س8. 

الرباين من خالل مفهوم أو فكرة “العقاب  املجرم أو من اعتدى عليهم عقابه 

والثواب” بعد املوت، فام هو برأيك البديل لهؤالء الناس يف نيل املجرم لعقابه 

الذي يستحقه؟

ج- املجرم الذي لن ينال عقابه عىل األرض أعتربُه أفلت من أي عقاٍب آخر، إلن 

فكرة العقاب الساموي بعد املوت هي كذبٌة أخرى ال تقل فكاهًة عن فكرة اإلله 

نفسها، ولهذا فعىل الناس اعتامد وانتخاب الحكومات القوية التي تعتمد القانون 

والعدالة يف عقاب املجرمني والخارجني عىل القانون بداًل من االعتامد عىل ربٍّ 

وهمي)ال يحل وال يربط(. 

مستقباًل  سيتم  رمبا  املتحدة  األمم  يف  اإلنسان  حقوق  بنود  الئحة  خالل  ومن 

الناس يف  بعض  وتتسرت عىل  تسكت  والتي  دينيًا  املتخلفة  الدول  معاقبة حتى 

مجتمعها حيث نرى تسلطهم البشع عىل رقاب املساكني واملسحوقني كام يحدث 

اليوم يف بعض الدول العربية واإلسالمية وخاصًة تجاه النساء واألطفال واملختلفني 

دينيًا وقوميًا وحتى الحيوانات.

لك  تعني  ماذا  الفيسبوك:  عىل  صفحتك  من  سؤااًل  أقتبس  أن  يل  إسمح  س9. 

ُمفردة الوطن؟ 

            

ج- بالنسبة يل كان الوطن دامئًا هاجيس األكرب وصانع الدمع يف عينيَّ حتى رغم 

جميع ما عانيت من آالٍم بسبب كوين مواطًنا فيه، ولكن حني وصلت األمور إىل 

طرد وتهجري السكان األصليني لهذا الوطن من مسيحيني وصابئٍة وآيزيدين ومن 

قومياٍت ُمختلفة، مل يعد ذلك الوطن يعني يل الكثري كام كان يف املايض. مع هذا 

دعونا نفهم ماذا تعني ُمفردة )الوطن( بالنسبة لِكٍل ِمنا، هل الوطن هو رقعة 

هو  الوطن  هل  الخارطة؟  عىل  وموقعها  شكلها  نعرف  التي  الجغرافية  األرض 

املدينة أو القرية التي ولدنا فيها وترعرعنا إىل أن وصلنا ملا نحُن عليه اليوم من 

كياٍن جسدٍي وفكري؟ هل الوطن هو املدرسة واألصدقاء والجرية والنهر والجبل 
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واألرض والبيت؟ هل الوطن هو اللغة التي نتكلمها؟ أم الوطن هو الناس والشعب الذي عشنا معه لسنواٍت طويلة؟ أم 

أن الوطن هو كل تلك األمور مجتمعًة مًعا وال تقبل التفكيك والتجزئة؟

طيب، وهل ممكن أن نعتربُه وطًنا لنا وهو الذي تسبب يف أذيتنا وتهميشنا وقمعنا وقتلنا وسبينا وتهجرينا وجعلنا نهرب 

ونعيش يف املهاجر البعيدة؟

وحتاًم سينربي بعضنا للدفاع والقول بأن الوطن بريٌء من كل تلك األفعال الشائنة بحقنا، وإن الناس هم الذين تسببوا 

بكل آالمنا ومآسينا ومعاناتنا التي تعرف ذاكرتنا الجمعية تحديد أوىل بداياتها التاريخية.

ولو تبنينا هذا الكالم فمعناه أن الوطن هو الناس )الشعب(، وهم السبب يف كل مآسينا، ومن حقنا إذن أن ال نعتربه 

نبحث عن وطٍن جديٍد  أن  نُسميه وطًنا، وعلينا  تكفي إلن  قليلٍة طيبٍة وجميلٍة ال  اليوم، فحزمة ذكرياٍت  بعد  وطًنا 

يستحق أن نُسميه “وطننا” وكام يقول ملنت: حيث تكون الحرية فهناك وطن.

أو  التزام  ِمنا  املوضوع، منها أشعاٌر وِحَكٌم وأمثاٌل ومقوالت، ومن حق أي واحٍد  أقواٌل كثريٌة شهريٌة حول هذا  هناك 

تبني ما يعتقده صحيًحا منها. هي الحرية الشخصية يف أن نعتقد ما بودنا أن نعتقده وبدون تجريٍم وتخويٍن وتهميٍش 

والكالم  والنرش  والفكر  الرأي واالعتقاد  الحرية، وخاصًة حرية  يفهم معنى  الذي مل ولن  البعض  باطلٍة من  واتهاماٍت 

واملعتقد. وإن سألتموين عن رأيي الشخيص يف تعريف الوطن فأقول بأنه الناس )الشعب( بالدرجة األوىل، وبعده تأيت 

جميُع األسباب الثانوية األخرى ُمجتمعة، والتي ال مُيكن لها أن تقمعنا وتؤذينا وتقتلنا وتعذبنا وتَُهِجرُنا وتسبينا كام يفعل 

الناس. ويف رأيي هذا أقتدي وأصدق قول جربان خليل جربان:

ال السهُل والودياُن والجبُل *** وطني، وال األنهاُر والُسُبُل

كال، وال األطالُل، بل وطني: *** الناُس، ما قالوا وما فعلوا.

كذلك يقول الكاتب العراقي سليم مطر عن وجودنا بني هؤالء الناس: »أنه أمٌر قاِس وُمتعٌب أن تشعر باألجنبية واالغرتاب 

عن أُناٍس تتعايش معهم كل يوم، وتتصل معهم يف كل شؤون الحياة اليومية، وتُشاركهم األرض والهواء واملاء والسامء«. 

تقول املادة 19 من الدستور العراقي املؤقت لعام 1970: [ يعترُب املواطنون سواسيًة أمام القانون من دون تفريق بني 

الجنس أو العرق أو اللغة أو املنشأ االجتامعي أو الديني ]. لكنه كان وما يزال قانونًا غري ساري املفعول يف ُمجتمعنا 

العراقي املتخلف!

كذلك يقول نزار قباين: »عندما يأخذ الوطن شكل بارودة الصيد، تحمل العصافري حقائب طفولتها وترحل«. 
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كنُت يف املايض ألوم الحاكم واالستعامر عىل حالتنا “التعبانة”، وحني وعيُت وتنورُت عرفت بأن

الشعب هو الذي يجب أن يُدان قبل غريه!

س10. ارشح لنا عن محاوالتك األدبية سابًقا والحًقا )شعر، قصة قصرية، مقاالت، بحوث، مرسح( كام شاهدناك تتكلم 

عنها يف مقابلة تلفزيونية أجرتها معك قناة عشتار، وذَكَرَت أنك نلت عدة جوائز يومذاك يف مهرجاناٍت وسباقات النوادي 

املسيحية يف بغداد؟

ج- يف بداية املشوار كشاٍب جربُت كتابة الشعر الحر، وكانت يل بعض القصائد الجميلة، بعدها جّربُت القصة القصرية 

وأعترب نفيس ناجًحا فيها، ونلُت عدة جوائز أوىل يف مهرجانات أندية الشبيبة املسيحية يف بغداد، وبعد هجريت بدأُت 

بكتابة املقاالت وعىل اختالف أنواعها عدا السياسية إلن السياسة ال تستهويني أبًدا رغم إملامي الجيد بها. 

مجالٍت  عدة  يف  ونرشُت 

وصحٍف منها جريدة )املجرشة( 

اللندنية التي كانت تصدر أيام 

حسني،  صدام  ضد  املعارضة 

وكان صاحبها الصديق والفنان 

)فيصل  الوطني  التشكييل 

عدة  يف  كتبُت  كذلك  لعيبي(. 

مجالٍت وجرائد مهجريٍة أهمها 

اإلعالمي  لصاحبها  )املنتدى( 

الصديق فؤاد منا )أبو جربان(. 

قصتي  زائًدا  األمور  هذه  وكل 

وُمخرٍج  ككاتٍب  املرسح  مع 

وممثٍل موجودٌة ضمن املقابلة 

معي  أجرتها  التي  التلفزيونية 

السيد  طريق  عن  عشتار  قناة 

)أديل ولسون(. 
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والشخصيات  والُكتاب  الكتب  أهم  س11. 

التي أثرت يف بناء ثقافتك وشخصيتك؟ 

كل  وأقرأ  جًدا،  نهاًم  قارئًا  نفيس  أعترب  ج- 

يوٍم بال كلٍل أو ملل. ومن الصعب تحديد 

وثقافتي  فكري  عىل  أثرت  التي  الكتب 

أذكر  لكني  جًدا،  كثريٌة  إلنها  وشخصيتي 

الشعر  تشمل  كانت  القراءة  يف  بدايايت  أن 

وكل  القصرية  والقصة  والروايات  والقصص 

تحولت  بعدها  والجرائد،  املجالت  أنواع 

البحوث  إىل  الفكرية  واتجاهايت  ذائقتي 

تبحث  التي  والكتب  والدرسات  واملقاالت 

يف مواضيع )التاريخ وخاصة تاريخ منطقتنا 
األخرى  يف  الواحدة  تأثري  ومدى  وأخواتها  العربية  يف  اللغوية  االصطالحات   \ املُقارن  األديان  علم  الرتاث\   \ العربية 

وتشابهها مع األخرى \ علم اآلثار والحفريات\ كل ما يدخل يف األفكار الفضائية من حقائق أو حتى خيال \ البحث يف 

كل ما يخص األديان التوحيدية \ كل أنواع الدراسات امليثولوجية \ الشعر الحر \ القصة القصرية\ علوم ما يخص اللغات 

التي أطلقوا عليها جزافًا تسمية “اللغات السامية”\السري الذاتية \ كل ما يتعلق باللسانيات حتى القواميس \ كل أنواع 

األمثال\ األساطري والخرافات \ كل ما له عالقة بعلم االجتامع وعلم النفس \ كل مواضيع الدراسات عن الجنس \ وكثرٌي 

مام غاب عن بايل اآلن(.

لونها  لحيايت  أعطوا  الذين  الرائعني  فهناك حتاًم كوكبٌة من  بهم،  أٌعِجبت  الذين  الُكتاب  الصعب عيّل ذكر  وأيًضا من 

واألفالم  الكتب  الحياة،  هذه  يف  لشيئني  مديٌن  بأنني  حويل  ملن  دامئًا  أقول  فأنا  وأمواتًا.  أحياًء  لهم  الشكر  وطعمها، 

السينامئية، حيث علّمنا والدي أاّل نُشاهد الفلم السيناميئ من أجل املتعة فقط، بل االنتباه للقصة والحدث والعربة 

والتمثيل واإلخراج والتصوير واألخطاء من كل نوٍع ومحاولة استنباط معاٍن رمبا مل يقصدها حتى املخرج، واألهم من كل 

ما ذكرُت هو محاولة تقييم ونقد الفيلم، ألن النقد هو أساس التنوير يف محاولة فهم الحقيقة. 

واليوم حني أفكر بنوعية شخصيتي -االفرتاضية- بدون تربية عائلتي والكتب واألفالم، أبتسم رمبا سخريًة أو فرًحا، هو 

شعوٌر مزدوٌج حًقا.
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س12. تقول عىل صفحتك أن الفيسبوك بالنسبة لك ليس عاملًا افرتاضيًا كام يعتقد البعض، والسؤال هو هل مُيكن برأيك 

نرش الوعي والعالقات اإلنسانية عربُه؟ وهل مُيكن التعويل عليه يف عملية تغيريٍ وتطويٍر فكري نُساعد به مجتمعاتنا يف 

عملية النهوض؟ وما هي برأيك سلبيات الفيسبوك؟

الوعي  افرتاضيًا، وقد تطرقُت لذلك يف مقاٍل خاٍص عىل صفحتي، وممكن نرش  برأيي ليس عاملًا  الفيسبوك  ج- حتاًم 

والتنوير من خالل الفيسبوك، كذلك ممكن جًدا إقامة عالقاٍت أنسانيٍة مختلفٍة وجادٍة من خالله وصواًل إىل عالقات 

الحب والعشق وحتى الزواج، وبالنسبة يل عندي أصدقاٌء عىل الفيسبوك لسُت مستعًدا للتخيل عنهم أبًدا أبًدا، حيث 

من مل تستطع الحياة أن تجمعنا بهم، قام الفيسبوك بتلك املهمة الجميلة وتعرفنا عىل شخصياٍت متتزج معنا بكل سهولٍة 

رمبا لتقارب األمناط والشخصيات والفكر والثقافة بيننا.

كنموذج،  الفيسبوك  يف  األشخاص  لبعض  الفكري  املستوى  راقبت  قد  الشخصية  تجربتي  وبحسب  أخرى  ناحيٍة  من 

وتأكدُت جًدا ِمن مدى ازدياد وعيهم ومعلوماتهم ونسبة التنوير اإليجايب يف دواخلهم خالل السنتني األخريتني، والحق 

أفرح وأفخر بذلك. فكلنا يستفاد من كّل، حتى أنا تعلمُت أشياًء كثريًة منهم مل أكن أعرفها يف السابق، وهذا يُجيب عىل 

سؤال: هل الفيسبوك ممكن أن يكون أداة تنوير؟ وجوايب حتاًم ممكٌن وزيادة. 

أما عن سلبيات الفيسبوك فهي متنوعٌة وأذكر منها أن البعض ال يُحاول االستفادة من الفيسبوك، بل فقط يُضيّع وقته 

وأحيانًا يشوش عىل فكر اآلخرين ويُحاول جاهًدا تنغيص سعادتهم عىل الفيسبوك، وكم أود لو يتم وقف هؤالء عند 

حدهم، ألنني أعتقد أن هناك آالفًا من الشباب من كال الجنسني وخاصًة من الفتيات والنساء يعتربن الفيسبوك هو 

النافذة الحياتية الوحيدة املُتاحة لهم لإلطالل عىل الحياة، وحني يقوم بعضنا بغلقها عليهم أو تكميم أفواههم أو تشويه 

ارتكبنا خطيئًة كبريًة يف حق هؤالء األبرياء املظلومني اجتامعيًا  النافذة نكون قد  التي يُطلون عليها من تلك  الصورة 

وعائليًا وعاطفيًا.

س13. ما هو رأيك مبجلة املُلحدين العرب، ومتى تعرفت عليها للمرة األوىل؟

ج- قد أخترص كالمي حول رأيي مبجلة املُلحدين العرب يف كلمة واحدة، )رضورة(، نعم... هذه املجلة أصبحت رضورًة 

بالنسبة لكل ملحٍد )تنويري(، ومالحظايت أن مواضيعها تزداد عمًقا وبحثًا يف منت الحقيقة من أجل استخراج كل ما هو 

ُمقنٌع ومنطقٌي وواقعٌي وبسطه عىل منضدة البحث والترشيح والحوار، مام يُعطي لآلخرين الفرصة يف التثقيف الذايت 

حيث أذكر إنني وأصدقايئ امللحدين كنا قبل سنني طويلة نبحث وبكل جهودنا للحصول عىل نتٍف من املواضيع التي 
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تضعها هذه املجلة اليوم بني أيدي الطالبني. فهي املجلة التي أشعر دامئًا بأن خلف إصدارها ودميومتها جنوٌد مجهولون 

أو معلومون لكنهم أبطاٌل بكل ما يف الكلمة من معنى، تحية شكٍر ومحبٍة لهم.

أما من قام بتعريفي بهذه املجلة فقد كانت الصديقة والرسامة الرائعة )رغد رستم(، وذلك قبل سنتني رمبا ويف بداية 

تعاميل مع الفيسبوك بعد أن تركت النرش يف موقع )الحوار املتمدن(. شكرًا  رغد رستم، تحية بعطر البنفسج لِك ولكل 

العاملني يف هذه املجلة التنويرية.

س14. هل من رسالٍة أو نصيحٍة تود توجيهها لقراء املجلة أو ملن يقف خلف إصدارها؟

اقرتاحي الوحيد وليس نصيحتي هو أن يجد املسؤولون عن انتشار املجلة طُرقًا جديدًة يف محاولة إيصالها للجمهور، 

حيث وجدُت أنه رمبا %80 من الذين أتعامل معهم يف الفيسبوك ال يجدون هذه املجلة أمامهم، وال ننىس أننا مع 

مواطنينا الرشقيني نتعامل مع بعض أنواع الكساىل و”تنابلة السلطان “ ) ضحكة(، وإن مل نقّدم لهم ما يشتهون وبأبسط 

الطرق وصواًل لهم فلن يُتعبوا أنفسهم يف البحث عن تلك الوجبة من األفكار مهام كانت دسمًة وتنويريًة ومهمًة لغذاء 

فكرهم. 

كذلك أقرتح بالبحث كل شهٍر يف املواضيع التي يُقدمها بعض الفيسبوكيني ومحاولة اختيار واحٍد منها لنرشه يف كل عدد، 

وهذا تشجيٌع للبعض منهم يف محاولة كتابة وتقديم ونرش ما هو جاٌد وجيٌد وُمفيٌد بداًل من نرش الرتهات التي ال تُسمن 

من جوٍع والتي غايتها النرش ثم النرش ثم النرش فقط وِبغّض النظر عن نوعية املنشور! والحق فقد سئم ومل بعضنا 

من بعض صبيانيات ونرجسيات وعبث بعض األشخاص واملواضيع العقيمة، وخاصًة حني تتكرر عدة مراٍت يف اليوم ومن 

نفس النارش العابث أو الرنجيس.

شكري للسيدة الصديقة علياء دمشقي التي كانت خلف هذا اللقاء الذي أعتز به كونه يف مجلة امللحدين العرب، وشكرًا 

لكل من كان خلف عملية نرشه من األصدقاء والصديقات التنويريني املحرتمني.

املجُد للطيبني - طلعت ميشو.
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حياة محمد 

سيرة
محمد بن آمنة

سيرة
محمد بن آمنة

الحلقة  الثانية : محمد الحلقة  الثانية : محمد 

ساهم في ترجمة هذه الحلقة:
Ayman  Pheidias                        الشيخ ديكارت

Alia’a  Damascéne

ساهم في ترجمة هذه الحلقة:
Ayman  Pheidias                        الشيخ ديكارت

Alia’a  Damascéne

ترجمة عن الفرنسية لكتاب
LA VIE DE MAHOMET
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كانت السنة التي حملت فيها آمنة
بمحمد مباركًة ومزدهرة، 

أخضّرت فيها األرض
وأثقلت األشجار 

في الليلة الثانية عشرة من شهر
ربيع األول من عام الفيل، 

جمع أحد أحبار يهود مكة القوم
حوله وخطب فيهم:

يا أهل قريش، أسمعوا
كالمي جيدًا، في هذه الليلة
سوف ُيولد فيكم نبّي هذه

األمة..(2)

سوف ترون بين كتفيه عالمة،
شامٌة فيها شعرات مجتمعات مثل عرف

الحصان.. أعلموا أّنها خاتم التبّوة!

بعد أن علموا بوالدة حفيد عبدالمطلب،
حملوا المولود إلى اليهودي فرأى الشامة

على كتفه وفقد وعيه على الفور

سرعان ما أدرك جميع
أفراد القبيلة أّن المولود
الذي وضعته آمنة ليس

في ليلة خروجه للعالم، إزداد
توهج كوكب المشتري ألف مرة (3)

لّما وضعته آمنة، خرج من فرجها نوٌر أضاء ما 
بين المشرق والمغرب، حتى أضاءت منه

قصور بصرى بأرض الشام(4)

محمد

بالثمار (1)

ككّل األطفال 
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ُولد الطفل المعجزة مختونًا،
ونظيًفا،حبله السّري مقطوع 

وعيناه مزينتان بالكحل(5)

حين خرج من بطني، وقع واضًعا 
يديه ورجليه على األرض، رافًعا رأسه
إلى السماء مشيًرا بإصبع يده كأّنه يسّبح(6)

اهللا أكبر
وهللا الحمد!

جرت العادة في ذاك الزمان
أن ُيغّطى المولود ليًال بقصعٍة

حتى طلوع الشمس لحمايته
من الحسد

وجّدت القصعة مكسورًة نصفين،
وكان يرضع الحليب المنسكب

من إبهامه(7)

تلك الليلة في جهنم، رأت الشياطين
الشهب تسقط من السماء  

لقد ُولد الطفل الذي سوف
ُيفشل عملنا..سوف أتولى

عندما أقترب ابليس
من الطفل المعجزة،
ركله المالك جبريل
ركلًة عظيمًة أرسلته

إلى عدن(8)

في تلك الليلة اهتّزت جدران الكعبة ثالث أيام وثالث لياٍل متواصلة(9)

أمره!

68



بعيًدا عن مّكة في بالد الُفرس، تساقطت أعمدة قصر كسرى
وانهارت جدرانه

خمدت النار في المعابد 
الزرادشتية

وجّفت مياه آبارهم(10)

ومع طلوع الشمس َهوت كل األصنام
في العالم(11)

بعد سبعة أيام من والدته، ذبح عبدالمطلب كبشًا وسّمى الرضيع:محّمد(12)
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 هوامش الحلقة الثانية من سرية محمد بن آمنة
فيام ييل رسٌد ملصادر بعض األحداث التي وردت يف القصة. تم توثيق هذه املصادر من قبل كوادر مجلة امللحدين العرب بالرجوع إىل كتب الرتاث اإلسالمي.

)1(. ازدهار األرض أثناء حمل آمنة مبحمد:

وكانت تلك السنة التي ُحِمل فيها برسول الله صىّل الله عليه وسلم يقال لها سنة الفتح واالبتهاج، فإن قريًشا كانت قبل ذلك يف جدٍب وضيٍق عظيم، 

فاخرضت األرض، وحملت األشجار، وأتاهم الرغد من كل جانب يف تلك الَسنة.

نقاًل عن السرية الحلبية - إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة الثانية - 1427هـ، 

باب ذكر حمل أمه به صىل الله عليه وسلم، الجزء )1(، الصفحة )72(.

)2(. خطاب أحد أحبار اليهود أمام القبيلة:

ثَِني أيَِب، َعِن ابِْن إِْسَحاَق، قَاَل: كَاَن ِهَشاُم  ُد بُْن يَْحيَى الِْكَنايِنُّ، َحدَّ اَن ُمَحمَّ ، ثنا يَْعُقوُب بُْن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو َغسَّ ٍد َعبُْد اللَِّه بُْن َجْعَفٍر الَْفاريِِسُّ ثََنا أَبُو ُمَحمَّ َحدَّ

ُث َعْن أَِبيِه، َعْن َعائَِشَة ريَِضَ اللَُّه َعْنُهاَم، قَالَْت: “ كَاَن يَُهوِديٌّ قَْد َسَكَن َمكََّة يَتَِّجُر ِبَها فَلاَمَّ كَانَِت اللَّيْلَُة الَِّتي ُولَِد ِفيَها رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ  بُْن ُعْرَوَة يَُحدِّ

ا إَِذا أَْخطَأَكُْم فاََل بَأَْس،  اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل يِف َمْجلٍِس ِمْن قَُريٍْش: يَا َمْعرَشَ قَُريٍْش، َهْل ُولَِد ِفيُكُم اللَّيْلََة َمْولُوٌد؟ فََقالُوا: َواللَِّه َما نَْعلَُمُه، قَاَل: اللَُّه أَكْرَبُ أَمَّ

، َوَذلَِك  ِة اأْلَِخريَِة بنَْيَ كَِتَفيِْه َعاَلَمٌة ِفيَها َشَعرَاٌت ُمتََواتِرَاٌت كَأَنَُّهنَّ ُعرُْف فَرٍَس، اَل يَرَْضُع لَيْلَتنَْيِ فَانْظُُروا َواْحَفظُوا َما أَقُوُل لَُكْم، ُولَِد َهِذِه اللَّيْلََة نَِبيُّ َهِذِه اأْلُمَّ

بُوَن ِمْن قَْولِِه َوَحِديِثِه، فَلاَمَّ َصاُروا إِىَل َمَناِزلِِهْم أَْخرَبَ كُلُّ  َع الَْقْوُم ِمْن َمْجلِِسِهْم َوُهْم ُمتََعجِّ أَنَّ ِعْفِريتًا ِمَن الِْجنِّ أَْدَخَل أُْصبَُعيِْه يِف فَِمِه، فََمَنَعُه الرََّضاَع، فَتََصدَّ

ًدا فَالْتََقى الَْقْوُم فََقالُوا: َهْل َسِمْعتُْم َحِديَث الْيَُهوِديِّ َوَهْل بَلََغُكْم َمْولُِد َهَذا  ْوُه ُمَحمَّ إِنَْساٍن ِمْنُهْم أَْهلَُه فََقالُوا: قَْد ُولَِد لَِعبِْد اللَِّه بِْن َعبِْد الُْمطَّلِِب ُغاَلٌم َسمَّ

الُْغاَلِم فَانْطَلَُقوا َحتَّى َجاُءوا الْيَُهوِديَّ فَأَْخرَبُوُه الَْخرَبَ قَاَل: فَاْذَهبُوا َمِعي َحتَّى أَنْظَُر إِلَيِْه فََخرَُجوا َحتَّى أَْدَخلُوُه َعىَل آِمَنَة فََقاَل: أَْخرِِجي إِلَيَْنا ابَْنِك فَأَْخرََجتُْه، 

ُة ِمْن بَِني إِرْسَائِيَل فَرُْحتُْم ِبِه يَا  اَمِة فََوقََع الْيَُهوِديُّ َمْغِشيًّا َعلَيِْه فَلاَمَّ أَفَاَق قَالُوا: َويْلََك َما لََك؟ قَاَل: َذَهبَْت َواللَِّه النُّبُوَّ وَكََشُفوا لَُه َعْن ظَْهرِِه فََرأَى تِلَْك الشَّ

: َما قَاَل ِهَشاُم بُْن الَْولِيِد بِْن  َمْعرَشَ قَُريٍْش، أََما َواللَِّه لَيَْسطَُونَّ ِبُكْم َسطَْوًة يَْخُرُج َخرَبَُها ِمَن الَْمرْشِِق َوالَْمْغرِِب وَكَاَن يِف النََّفِر يَْوَمِئٍذ الَِّذيَن قَاَل لَُهُم الْيَُهوِديُّ

الُْمِغريَِة َوُمَساِفُر بُْن أيَِب َعْمٍرو َوُعبَيَْدُة بُْن الَْحارِِث بِْن َعبِْد الُْمطَّلِِب َوُعتْبَُة بُْن َرِبيَعَة َشابٌّ فَْوَق الُْمْحتَلَِم يِف نََفٍر ِمْن بَِني َمَناٍف َوَغرْيِِهْم ِمْن قَُريٍْش »َهَذا 

وًرا َوُولَِد رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يِف  َحِديٌث َصِحيُح اإْلِْسَناِد َولَْم يَُخرَِّجاُه َوقَْد تََواتَرَِت اأْلَْخبَاُر أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ُولَِد َمْختُونًا َمرْسُ

اُر الَِّتي كَانَْت بَْعَد ُمَهاَجِر رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يِف يَِد َعِقيِل بِْن  اِر الَِّتي يِف الزِّقَاِق الَْمْعُروِف ِبزِقَاِق الَْمْدكَِل مِبَكََّة، َوقَْد َصلَّيُْت ِفيِه َوِهَي الدَّ الدَّ

أيَِب طَالٍِب يِف أَيِْدي َولَِدِه بَْعَدُه«

نقاًل عن املستدرك عىل الصحيحني، أليب عبد الله الحاكم، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة األوىل – 1990م، باب ذكر أخبار سيد املرسلني وخاتم النبيني، 

الجزء )2(، الصفحة )657(، حديث رقم )4177(.

)3(. عن ذكر توهج املشرتي ليلة خروجه إىل العامل:

اَمِء. يَن َدرََجًة ِمَن الَْجْدِي، وَكَاَن الُْمْشرَتِي َوزَُحُل ُمْقرَتِننَْيَ يِف ثثاََلِث َدَرٍج ِمَن الَْعْقرَِب َوِهَي َدرََجٌة َوْسَط السَّ َوزََعُموا أَنَّ الطَّالَِع كَاَن لِِعرْشِ

نقاًل عن السرية النبوية - من البداية والنهاية البن كثري، دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع بريوت - لبنان، 1976 م، باب مولد رسول الله صىل الله 

عليه وسلم، الجزء )1(، الصفحة )201(. وقد ذكر كذلك يف السرية الحلبية )انظر الهامش )1( أعاله( باب ذكر حمل أمه به صىل الله عليه وسلم، الجزء 

)1(، الصفحة )71(.

)4(. خروج النور من فرج آمنة:

وأخرج ابو نعيم عن بريدة عن مرضعته من بني سعد ان آمنة قالت رأيت كأنه خرج من فرجي شهاب أضاء له األرض حتى رأيت قصور الشام

نقاًل عن الخصائص الكربى أليب الفضل جالل الدين عبد الرحمن أيب بكر السيوطي، دار الكتب العلمية - بريوت - 1405هـ - 1985م. الصفحة )79(.

)5(. حال محمٍد عندما ُولد:

عن ابن عباس ريض الله تعاىل عنهام: ُولِد رسول الله صىل الله عليه وسلم مرسوًرا أي مقطوع الرسة. وجاء »أن إبراهيم عليه الصالة والسالم حني ُولِد نزل 

جربيل عليه السالم وقطع رسته، وأّذن يف أذنه، وكساه ثوبا أبيض« وُولِد نبينا صىل الله عليه وسلم مختونًا أي عىل صورة املختون: أي مكحواًل ونظيًفا ما 

به قذر.

نقاًل عن السرية الحلبية - إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة الثانية - 1427هـ، 

باب ذكر مولده صىل الله عليه وسلم ورشف وكرم، الجزء )1(، الصفحات )78-79(.

)6(. الطفل محمد يحبو ويرفع سبابته بالشهادة:

وملا ُولِد رسول الله صىل الله عليه وسلم وقع عىل األرض مقبوضٌة أصابع يده يشري بالسبابة كاملسبح بها. أقول: ويف روايٍة عن أمه أنها قالت: »ملا خرج 

من بطني نظرت إليه، فإذا هو ساجٌد قد رفع أصبعيه كاملترضع املبتهل«.

نقاًل عن السرية الحلبية - إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة الثانية - 1427هـ، 

باب ذكر مولده صىل الله عليه وسلم ورشف وكرم، الجزء )1(، الصفحات )84-80(.
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)7(. محمد يف اإلناء ميص حليًبا من إبهامه:

عن ابن عباس ريض الله تعاىل عنهام قال: كان يف عهد الجاهلية إذا ُولِد لهم مولوٌد من تحت الليل وضعوه تحت اإلناء ال ينظرون إليه حتى يصبحوا، فلام 

ُولِد رسول الله صىل الله عليه وسلم وضعوه تحت برمة. زاد يف لفظ ضخمة. والربمة: القدر، فلام أصبحوا أتوا الربمة، فإذا هي قد انفلقت ثنتني وعيناه 

إىل السامء، فتعجبوا من ذلك. وعن أّمه أنها قالت: فوضعُت عليه اإلناء فوجدته قد تفلق اإلناء عنه وهو ميص إبهامه يشخب أي يسيل لبًنا.

الثانية -  السرية الحلبية - إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة  نقاًل عن 

1427هـ، باب ذكر مولده صىل الله عليه وسلم ورشف وكرم، الجزء )1(، الصفحات )99-98(.

)8(. النجوم تطارد الشياطني عند والدة محمد:

وعن عكرمة أن إبليس ملا ُولِد رسول الله صىل الله عليه وسلم ورأى تساقط النجوم قال أي لجنوده: لقد ُولِد الليلة ولٌد يفسد علينا أمرنا.

الثانية -  السرية الحلبية - إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة  نقاًل عن 

1427هـ، باب ذكر مولده صىل الله عليه وسلم ورشف وكرم، الجزء )1(، الصفحة )100(.

)9(. اهتزاز جدران الكعبة:

وليلة والدته صىل الله عليه وسلم تزلزلت الكعبة، ومل تسكن ثالثة أياٍم ولياليهن وكان ذلك أول عالمٍة رأت قريش من مولد النبي صىل الله عليه وسلم، 

وارتجس: أي اضطرب وانشق إيوان كرسى أنورشوان.

الثانية -  السرية الحلبية - إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة  نقاًل عن 

1427هـ، باب ذكر مولده صىل الله عليه وسلم ورشف وكرم، الجزء )1(، الصفحة )105(. 

)10(. نريان املعابد ومياه اآلبار:

إن بيوت النار خمدت تلك الليلة ومل تخمد قبل ذلك بألف عام. وغاضت أي غارت بحرية ساوة أي بحيث صارت يابسًة كأن مل يكن بها يشٌء من املاء مع 

شدة اتساعها.

الثانية -  السرية الحلبية - إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، لعيل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة  نقاًل عن 

1427هـ، باب ذكر مولده صىل الله عليه وسلم ورشف وكرم، الجزء )1(، الصفحة )107(. 

)11(. سقوط األصنام حول العامل:

وعند والدته صىل الله عليه وسلم تنكست األصنام أي أصنام الدنيا، وتقدم أيًضا أنها تنكست عند الحمل به، وتقدم أنه ال مانع من تعدد ذلك.

نقاًل عن السرية الحلبية-إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، عيل الحلبي، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الثانية، 1427 هـ، الجزء )1(، الصفحة 

.)103(

)12(. عبد املطلب يسميه محمًدا:

واملُسمي له مبحمٍد جده عبد املطلب. فعن ابن عباس ريض الله عنهام قال: »ملا ُولِد رسول الله صىل الله عليه وسلم عّق عنه )أي يوم سابع والدته( جُده 

بكبٍش وسامه محمًدا؟ فقيل له: يا أبا الحرث ما حملك عىل أن تسميه محمًدا ومل تسّمه باسم آبائه. ويف لفظ: وليس من أسامء آبائك وال قومك؟ قال: 

أردت أن يحمده الله يف السامء وتحمده الناس يف األرض«.

نقاًل عن السرية الحلبية-إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، عيل الحلبي، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الثانية، 1427 هـ، الجزء )1(، الصفحة 

.)115(
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عبد العزيز القناعي كويتي حاصل عىل درجة الدكتوراة من جامعة األزهر مبرتبة الرشف وذلك عن موضوع »اإلجارة 

املنتهية بالتملك« وأيضا حصل عىل درجة املاجستري من جامعة الزيتونة بتونس بتقدير امتياز يف الدراسات املعمقة، 

وذلك عن موضوع أحكام املريض يف االحوال الشخصية واملعامالت املالية. استضافه فيصل القاسم يف برنامج له عىل 

قناة فضائية تلفزيونية يدعى »االتجاه املعاكس« فتحدث عن الظلم التي عاشته الجاريات يف العهد العثامين، وأيضا أكد 

أن الحرية ليست موجودًة يف اإلسالم، كام أكد أن الشعوب العربية معظمها غوغايٌئ وغري منظٍم وال يستطيع الوقوف 

يف طابور خبز أو ركوب باص ووصف الرشيعة اإلسالمية مبا فيها من أحكام قطع أرجل و أيدي ورجم وجلد بالهمجية 

وغري الحضارية. ُشّنت عليه بعدها حملٌة شعواء تتهمه بالكفر واإللحاد ورفعوا عليه قضايا ازدراء أدياٍن يف الكويت وتم 

استدعاؤه للتحقيق٠ حملة التحريض تذكرنا بالحملة التي سبقت اغتيال ناهض حرت.

حيث بات محاربو الجهل والغباء يف بالدنا مستهدفون، فالغباء ثروة الحكام الميكنهم السامح ألحد باالقرتاب منها، وكل 

من تسول له نفسه بأن يشعل شمعًة وسط هذا الظالم املريح ملامرسة الرسقات والرشاوى بحجة التحرر من الخرافات 

وإنعاش العقول املخدرة عليه أن يدفع مثن تطاوله.

بالٌد تحارب مفكريها وتتباهى بظلمتها والتعرتُف بأخطائها وال تواجه كوارثها فهنيئًا لها حروبًا التنتهي وموت حي يف 

كل مدنها.

عبد العزيز القناعي 
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Ahmad F. Alabbasi

اسأل أّي رجل دين: 

»ما معنى التطور؟« سيجيبك: 

»يعني أّن أصلك قرد!«، 

اإلثارة  مستوى  لريفع  يتفلسف  رمبا  أو 

ليقول: »أصلك شمبانزي!«.

إن دوغامئية التفكري لدى البعض تدفعهم 

مصادرها  من  الحقيقة  أخذ  عدم  إىل 

الصحيحة، واالكتفاء مبا يقوله رأس الدوغام 

)املفتي أو املرجع الديني(.

وألن معظم األفكار الجديدة ال تتفق مع 

البعض  يحاول  الدوغام،  رؤوس  يقوله  ما 

أُدِخلت  فقد  بها،  الطعن  بقصد  تشويهها 

هذا  عىل  الخاطئة  املفاهيم  من  العديد 

هل اإلنسان 
أصله قرد؟

املبدأ العلمي بهدف حشد أكرب عدٍد جامهرييٍّ ضدها، فقط ألنها ال تعجب رجال الدين.

فام الذي يخربنا به العلم بهذا الصدد؟

حسًنا، قبل الخوض يف املواضيع التطورية األساسية علينا االطالع عىل يشٍء مهٍم بهذا الخصوص:

كلنا متفقون عىل أن شكل اإلنسان مل يكن دوًما هكذا؛ وإمنا تغرّي خالل آخر مليوين سنة، فهذه حقيقٌة ال ميكن إنكارها 

ونراها جليًّة يف املستحاثات البرشية القدمية، أليس كذلك؟ 

ومن خالل تلك البديهية أال ميكننا ترتيب مراحل هذا التغيري بشكل سلسلة؟

74



 

بالتأكيد سيأخذ اإلنسان الحايل قمة السلسلة ومن ثم تبدأ السلسلة بالتنازل تدريجيًا إىل حني الوصول إىل أقدم إنساٍن 

معروف. وسرنى أن السلسلة ستأخذنا إىل أشكاٍل أشبه بالقرود. 

بالتايل ميكننا االستنتاج ماذا ستكون الحلقة التالية من السلسلة، فبالتأكيد ستكون قرد الشمبانزي! وميكننا تلخيص 

ذلك من خالل الصورة:

لكن العلم يقول: ال. 

إن أحد أسباب سوء فهم التطور - باإلضافة إىل رجال الدين-  هو هذه الصورة األيقونيّة للتطور، حيث ترتتب فيها 

مراحل تطور اإلنسان الحايل وتربطها بالقرَدة، ولبساطتها وانتشارها الواسع فقد اتخذت مكانًة كبريًة يف عقول البعض.

لكن الطريف باألمر إن نظرية التطور تخربنا بأن الكائنات الحية تتطور جنبًا إىل جنٍب وليس بشكٍل متسلسٍل كام 

يف شجرة العائلة.

إّن التطور يحدث بفضل طفراٍت تراكميٍة وتغرّياٍت يف الحوض املوّريث للنوع، 

مام يؤدي إىل ظهور أجياٍل جديدٍة تحمل صفاٍت جديدة.

وقد يحتجُّ البعض قائاًل: ملاذا يوجد قردٌة لحد اآلن؟ ما هو أصل األنسان إًذا؟

لنعرف أصل اإلنسان علينا أواًل أن نعرف موقعه من العامل الحي؛ وهو ما سيخربنا 

به علم التصنيف:

يصنف اإلنسان ضمن:

                  Animalia مملكة: الحيوان

Cordata   شعبة: الحبليات

                Mammalia  صف: الثدييات

Primates  الرتبة: الرئيسيّات

          Hominidae فصيلة: القردة العليا

Homo جنس: اإلنسان

  H. sapiens النوع: اإلنسان العاقل
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خلت،  سنٍة  55مليون  حوايل  منذ  ظهرت  فقد  الرئيسيات،  رتبة  من  لنبدأ 

وانحدرت من أسالٍف كانت تعيش عىل األشجار، علاًم بأن بعض الرئيسيّات 

ال تزال تعيش عىل األشجار إىل اليوم، 

ومنها   ،Prosimians البدائيّة  السعايل  مجموعة  الرئيسيّات  رتبة  وتضم 

الليمور الفأري Microcebus berthae، وهو أصغر أنواع الرئيسيات، فوزنه 

ال يتعّدى 30 غراًما فقط! 

كام تضم السعايل Simians، وهي تضم مجموعًة اسمها قردة العامل القديم. 

وقبل 25 مليون سنة، متيزت مجموعة من قردة العامل القديم يف فصيلة القردة 

العليا، وهي تضم القرود التي بدون ذيل، وخالل هذه املرحلة انفصل أول 

سلٍف للبرش عن القردة. بالتأكيد مل يختلف كثريًا عن بقية األنواع املعارصة 

له، إال أنّه كان قادًرا عىل امليش منتصبًا. 

يعود تاريخ أول املستحاثاث التي تُعد سلًفا مبارًشا للبرش إىل 6 ماليني سنٍة 

 Orrorin ُعرِث يف تالل توجني بكينيا عام 2000 عىل مستحاثة فقط، فقد 

املثري لالهتامم يف هذا  املحيل. من  تعني رجل توجني  والتي   tugenensis

الكائن أنه أول أشباه البرش الذي سار عىل قدمني فقط، وكانت قدماه أطول 

من ذراعيه، ومل يكن يشبه البرش الحاليني، إال أنه يعدُّ صلة الوصل بني القردة 

العليا الشمبانزية والقردة العليا اإلنسانية -إن صح التعبري- ومبرور الزمن 

أول  أنه  نعرف  هومو،  اسمه:  ومن   Homo habilis املاهر  اإلنسان  ظهر 

أصناف البرش، وبالطبع نكرر القول بأنّه ال يشبه البرش الحاليني. املدهش يف 

هذا الكائن أنه كان يستخدم نظاًما غذائيًا يعتمد عىل اللحوم، بل إنّه صنع 

أوىل أدوات الصيد، وكان حجم دماغه ال يتجاوز 600 سم3، اكتشفت أوىل 

أحافريه يف تنزانيا عام 1962 م، ويعود تاريخ تلك العينة إىل حوايل 2.5 مليون 

سنة، من هنا نالحظ أن البرش بهذا العرص أصبحوا أكرث شبًها باإلنسان. فقد بدأوا يصنعون األدوات عىل األقل!

 وقبل حوايل 1.8 مليون سنة، ظهر Homo erectus أو اإلنسان املنتصب؛ وكان أول أنواع البرش الذي يعتمد عىل 

الصيد وجْمع الثامر بنفس الوقت كطريقٍة للعيش. 

هاجر اإلنسان املنتصب من أفريقيا بأعداٍد هائلة، وُوجدت أحافريه يف كل مكاٍن من العامل القديم، من إندونيسيا 

 Homo neanderthalensis إىل الرشق األوسط وحتى أوروبا وكان حجم دماغه 1000 سم3، وهو السلف املبارش لـ

املعروف اختصاًرا باسم النياندرتال، واملثري لالهتامم أن هذا النوع عارص اإلنسان العاقل قبل أن ينقرض.

من املؤكّد أن األمر كان صعبًا بالنسبة له، ومل يظهر اإلنسان العاقل Homo sapiens إال قبل 195 ألف سنٍة فقط، 

الليمور الفأري

Orrorin tugenensis مستحاثات
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Homo habilis اإلنسان املاهرHomo erectus اإلنسان املنتصبHomo neanderthalensis إنسان النياندرتال

Pan troglodytes الشمبانزي

وحجم دماغه 1350 سم3، ومل يتطور يف العامل كله، بل بأفريقيا فقط. وقد انترش منها منذ ذلك التاريخ، وهو السلف 

املبارش للبرش الحاليني والذي بعد انتشاره يف العامل بنى املدن واإلمرباطوريات وشيّد أكرب القصور ومّد أطول الجسور، 

أجل وكل هذا بفضل التطور.

وبعد ما استعرضنا التاريخ التطوري للبرش، نالحظ أنه ال مير أبًدا بقردة الشمبانزي، بل يربطنا بها بسلٌف مشرتك، 

فهذه القردة تنتمي إىل فصيلة القردة العليا Hominidae التي ينتمي إليها البرش، وإىل هذه الفصيلة يعود السلف 

املشرتك.
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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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سام مار 

رواية فاتنة  

 تريد دليله توديع ذكرياتها قبل السفر، ولعل أهمها هبه. 
مل تنشأ دليله وحيدًة متاًما يف ملجأ األيتام، هبه، تلك الفتاة الصغرية التي كانت دليله تعتني بها كانت تنظر إىل دليله 

كأم وبعد كل هذه السنوات عادت دليله إىل امللجأ لتسأل عنها. 
هبه مل تتجاوز الثامنة من العمر عندما غادرت دليله امللجأ. تتساءل دليله كيف سيكون شكل هبه اآلن، صبية جميلة 
بالتأكيد. لكن دليله تتفاجأ أن هبه غادرت امللجأ منذ سنوات وهي بعد طفلة يف الحادية عرشة من العمر فقد تبناها 
رجٌل خمسيني. تحصل دليله عىل العنوان، وتذهب لزيارة هبه. عندما تصل إىل البيت الصغري املتواضع وتدق الباب، 
تصيبها الصدمة. لقد كربت هبه، لكنها حامل، ووجهها يكاد يعلن للناظر عن املعاناة التي مرّت بها. ما زال وجه طفلة 
لكنه يحمل يف طياته أحزان عجوز، ولعل الثياب الرثة واأليدي الخشنة تزيد من تناقص مظهرها، إال إنها تبتسم عند 

رؤية دليله. 

دليله تضمها: هبه! اشتقت لك. 

هبه تضم دليله بصمت، ثم تبدأ بالبكاء. 

دليله: هل ميكنني أن أدخل؟ هل عائلتك هنا؟ 

هبه: أي عائلة؟ ادخيل. 

تدخل دليله إىل غرفة صغرية تكاد تخلو من األثاث. 

دليله: أمل تتبناِك عائلة؟ ماذا حدث؟ 

هبه: أنا أعيش وحيدة يف هذا البيت، الرجل الذي تبناين لديه زوجتان فوضعني يف هذا البيت. 

دليله: أخربيني كل يشء منذ البداية. 

هبه: ال يوجد الكثري ألخربك به. بدأت معانايت منذ اليوم األول، عندما وصلنا هنا سألته أين أُمي، فمد يده الهرمة إىل فخذي، 
منذ ذلك اليوم وأنا يف عذاب، هددين بأنه سيبيعني ألعمل يف الدعارة إذا مل أقبل مبا يفعله معي، وسيجدين لو حاولت 
الهرب. حملت طفاًل وأنا يف الخامسة عرشة لكنه أجربين عىل إسقاطه، ثم باعني مع البيت إىل رجٍل آخر يف الستني من 

عمره لديه زوجة ثانية واسمه عدنان. تزوجني وها أنا حامل مرة أُخرى. كل يوٍم أفكر يف االنتحار يا دليله. 
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تتصل دليله باملهلهل... 

بعد أيام، يصل الشيخ عدنان إىل البيت الذي تقبع فيه هبه، ويدخل مرسًعا كعادته ويأخذها إىل الرسير ويهم بخلع 
رسواله. 

هبه: توقف. 

الشيخ عدنان: ماذا قلِت؟ 

هبه: قلت لك توقف، ال أريدك أن تقرتب مني. 

يلطمها الشيخ عدنان مبارشًة. 

الشيخ عدنان: أيتها العاهرة الحقرية القذرة! تتجرئني عيل؟ 

الجنني ثم يهم بخلع مالبسها لكنه يتسمر يف مكانه بعد أن يسمع  الرجل الستيني عىل بطنها فتحاول حامية  يركلها 
صوتًا تحت الرسير. عندما ينظر، يجد رجاًل مقيًدا ومكمم الفم. يسحبه من تحت الرسير، إنه صديقه الذي باعه هبه! 

املهلهل: أرجو أن ال تزعجك دعويت لصديقك القديم إىل هذا الحفل الساهر. 

الشيخ عدنان: من أنت وماذا تفعل هنا؟ 

املهلهل موجًها الكالم لهبه: هل تريدين املشاهدة؟ 

هبه بثقة: أجل. 

الشيخ عدنان: مشاهدة ماذا؟ سأطلب الرشطة! 

يوجه املهلهل رضبة إىل فمه بقعر سكينه تفقده عدًدا من أسنانه األمامية. 

املهلهل: أول قواعد السهرة، ال تتكلم بدون إذن. 
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يركع الشيخ عدنان عىل ركبه: أنا رجل كبري يا بني، أرجوك. 

املهلهل: صحيح لذلك لن تخرس الكثري من عمرك. 

يبدأ الشيخ عدنان بتقبيل أقدام هبه: أرجوِك قويل له أن يعفو عني. 

تنظر هبه إىل املهلهل: يف نهاية قصص ما قبل النوم، كانت دليله تقول »وهكذا مات كل األرشار وعاش الجميع بخري 
وسالم«. 

تراقب هبه برىض كيف يقتص لها سكني املهلهل من الرجلني. 
  

تصل هذه الرسالة من جميل بالربيد اإللكرتوين إىل السيد رفيق وفاتنة مًعا: 

من أجل  الصحيح  فسيفعل  االنضباط،  عىل  وكافأته  املشاكسة  عىل  طفلك  »إذا عاقبت  يقول كانط: 
مرة،  كل  يعاقب  ال  والرش  دامئًا  يكافأ  ال  ويكتشف أن الخري  يخرج إىل العامل  وحسب. عندما  املكافأة 

فسيكرب ليكون رجاًلً يبحث لتسيري أموره يف هذا العامل ويفعل الخري أو الرش ألجل منافعه فقط.«
  

 هذا األمر صحيح يف البيت، لكنه أيًضا صحيح يف األنظمة، كيف نتوقع أن يفهم الناس املثاليات عندما 
نقّدم األخالق يف املدارس عىل أنها اتباع نصوص دينية ذات مكافآت وعواقب غري مرئيّة. حتى األطفال 
يف املدرسة يكتشفون زيف تلك االدعاءات وتنهار املنظومة األخالقية يف املجتمع مبكرًا. بعد خروجهم 
العسكري أو الخليفة،  الدكتاتور  كان  سواء  لطاعته،  نهيئهم  كّنا  الذي  الحقيقي  اإلله  يجدون  للعامل 

وكالهام ينكالن مبعارضيهام أشد تنكيل. 

هنا يتحول الفرد إىل شخص ُمدّجن سياسيًا لكنه ال أخالقي اجتامعيًا. حتى علميًا سيسعى الشخص إل
ى تحصيل النتائج لذاتها ال حبًا يف فهم األمور أو تطويرها. املشكلة يف هذه املنظومة أنها تقتل الصفوة 
بالنصوص فيام بعد فسيبقى  انهار اإلميان  الفرد. حتى لو  العليا يف  بالذات وتغتال املنظومة األخالقية 
النظام األخالقي املهتز مسيطرًا. اإلصالح يبدأ ببناء احرتام البرش لذواتهم، أي فعل الصحيح فقط ألجل 
والقانون  ذلك  عىل  يجب أن يقوم  اإلنساين  عقاب. املجتمع  مكافأة أو خوفًا من  وليس طمًعا يف  ذلك 

موجود ملعاقبة الشواذ وتنظيم املجتمع وليس لزرع األخالق. 
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 املشكلة هي االنتقال من أنظمتنا الحالية إىل نظام جديد فاألمر يحتاج جيأًل عىل األقل. االنتقال صعب، 
لكنه مستحيل متاًما بوجود النص الديني ماثاًل يف التعليم والسياسة. 

العلامنية ليست الحل، بل البداية. يقول هيجل أن الحضارة هي تقدم وعي الحرية. نقرتب من نهاية 
الربع األول من هذا القرن، وما زلنا مل نفهم أن وعي اإلنسان هو أساس الحرية. 

والسقطات  ومع الفشل  الزمن  مع  تفاقم  قد  بالنصوص  فقدوا الثقة  من  عدد  متفائل، ألن  لكنني 
املتتالية لألنظمة القدمية. 

يف  وقولبتها  الدينية  املؤسسة  وتقليم أظافر  املجتمع،  يف  املتنورين  صفوف  بتوحيد  ستكون  البداية 
 مؤسسة سياسية لها ما لغريها وعليها ما عليها. سأبدأ باإلدالء بترصيحات، لكنها ستختلف عن الطابع

تجدر  أريد مجتمًعا جديًدا، وهنا  املعتاد. أريد أن أجرب شيئًا جديًدا، أريد أن أُؤمن باإلنسانية كمبدأ، 
اإلشارة أنني ال أحاول إيجاد نسخة عن الغرب فتجربتنا تختلف عن تجربتهم.. 

 
-جميل رفيق 

  
يف البالد ... 

مّر أكرث من أسبوع منذ أن حرر املهلهل هبه من الشيخ عدنان وصديقه الذين انتهت جثثهم يف أحد املخاىبء الرسية 
قلٍق شديد، والسبب هو سلوك سامل مؤخرًا. فهو يستيقظ  دليله يف حالة  التي كان يستعملها النامريد. لكن  القدمية 
سعيًدا يف الصباح، يُطعم جمجموم ويُجري تدريباته الصباحية، بعد ذلك يتناول القهوة ويقرأ األخبار، ثم يصطحبها يف 
ويحتضنها مبتساًم بعد  الفاخرة  العاصمة  يف أحد أحياء  فاخر  يأخذها إىل مطعٍم  املساء  ويف  كامللكة،  ويعاملها  نزهة 

الجنس يف الليل. 
لقد فهمت دليله أخريًا أن سامل ميت بالفعل، لكنه يعود إىل الحياة عندما يهدأ الوحش الذي يعيش بداخله. 

ذلك الوحش السادي املخيف الذي ال ينظر مييًنا وال يساًرا بل دامئًا عينه عىل االنتقام. بعد التغري املفاجىء األخري يف ترصفات 
سامل أصبحت الحقيقة واضحة جليّه. بعد تردد بدأت دليله تعود بذاكرتها، ترددت ألنها مل ترِد أن تكتشف أو تصدق 
الحقيقة املرعبة. رغم أن هذه املرّة هي األوضح اال أن ذاكرتها تؤكد أنه حتى يف املايض، االنتقام هو اليشء الوحيد الذي 
يسمح لسامل بأن يطفو إىل السطح. تذكرت كيف كان يهدأ بعد أن يجرح نفسه يف املايض. كذلك اآلن ويف اليوم التايل 

بعد البطش بالشيخ عدنان وصديقه وبعد أن جرحته يف ظهره بناًء عىل طلبه تغري تعامله بني ليلة وضحاها. 
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ألول مرة تدرك دليلة معنى تلك العبارة التي يكررها املهلهل »َعلَيِْك أن تعريف يا دليله بأنني شخٌص مضطرٌب جًدا يف 
أعامقي، وال يسكن يف قلبي سوى األمل«. فعندما يكون سامل ميتًا هكذا يشعر املهلهل، يف قلبه يسكن األمل عىل نفسه، 
يشعر بها دوًما. غدر  الذي  الغدر  مع مشاعر  يتعامل  كيف  يعرف  يضطرب ألنه ال  فقده،  مايكل، عىل كل يشٍء  عىل 
والده الذي مل يكن أبًا يوًما، غدر الحياة التي مل تعامله كام يستحق. تنظُر دليله إىل جمجوم، وتفكر كيف كانت تلمح 
من  ذلك  لكل  تنتبه  مل  ومزقها. كيف  جديدة  فريسة  عىل  جمجوم  كل مرة انقض فيها  للحظة  ولو  املهلهل  ابتسامة 

قبل؟ أم أنها تفادت مواجهة نفسها بالحقائق؟ 
  

دليله رغم صعوبة حياتها وتعاستها ظّلت متصالحة مع نفسها، وحبها لسامل أنساها حتى أن تهتم مبصريها أو حاجاتها. كيف 
نفسها، رمبا هي من شجعته عىل  تلوم  لالنتقام أكرث،  داعي  انتهت، وال  التعاسة  يرى أن أيام  تستطيع أن تجعل سامل 

االنتقام مراٍت كثرية. كيف تستطيع تغيري دفة حياتهام اآلن؟ تنظر دليله حولها...
ثم تنظر بقلق إىل وجه املهلهل املبتسم أثناء نومه. 

 
يف مستشفى العاصمة.. 

بعد فشل خطته األخرية يف إيذاء فاتنة - فالجامعة االمريكية مل تهتم بادعاءاته - يدخل أبو صابر املستشفى إثر إصابته 
بالفشل الكلوي نتيجة تداعيات مرضه. صابر يزوره منذ اليوم األول وبعد السالم يبدأ بالكالم. 

صابر: يا أيب اكتب أمالكك باسمي بدل أن تذهب حصة منها إىل أزواج بناتك أو إىل عدوتك فاتنة. 

يوسف وهو ينظر إىل صابر نظرة ذات مغزى: صحيح ما يقوله يا وليد اسمك أبو صابر وهو من سيحمل اسمك. 

أبو صابر: متهل اآلن لرنى ما سيحدث قد تكون أعراًضا عابرة. 

صابر: ال يا أيب ال تضيع الوقت لقد قال لنا الطبيب أنه ال أمل لك يف الشفاء. 

أبو صابر: ليس صحيًحا، يوسف قد يتربع يل بكلية أليس كذلك يا يوسف؟ 

يوسف يتظاهر أنه مل يسمع: عيل الذهاب اآلن زوجتي بانتظاري. 

أبو صابر: رمبا سأسافر للعالج يف الغرب الطب تقدم كثريًا وسيجدون يل عالًجا بسهولة. 

تفعل  غالية جًدا،  أنت مل  الغرب  مستشفيات  حياتك؟  عام أو عامني عىل  من أجل إضافة  مالك  كل  صابر: ستنفق 
يل شيئًا جيًدا يف حياتك فافعل شيئًا قبل أن متوت واترك يل مالك! 
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أبو صابر: أيها الفاشل املجنون والله لو استطعت النهوض ألطلقت النار عىل رأسك! تنتظر مويت لرتثني؟ بدل أن تتربع 
يل بكليتك؟ 

صابر: حل عني يا! 

يغادر صابر، أبو صابر يتصل بفاتنة ليقول لها أنه مل يعد غاضبًا منها ويتفاجأ عندما تغلق الهاتف يف وجهه. يتصل مع 
الدكتور أسعد طالبًا منه أن يتوسط له عند فاتنة. 

الدكتور أسعد : أنا آسف يا أبا صابر لكنني لن أتدخل فأنا ال أعرف نواياك. 

أبو صابر: أنا مريض وأريد الكالم مع ابنتي فقط. سأسامحها عىل كل يشء فقط قل لها أن تتكلم معي. 

الدكتور أسعد: تسامحها؟ هل أنت جاد؟ 

أبو صابر: أجل سأسامحها. 

الدكتور أسعد: أمتنى أن تتحسن صحتك، لكنني لن أتدخل. إىل اللقاء.
 

يتصل أبو صابر مع بناته األخريات اللوايت يهرعن لزيارته لتلمح كٌل منهن بطريقة غري مبارشة عن حاجتها إىل املال. 
الواقع مع أن املوت  ينكر  ما زال  الجميع يحبه، وإىل اآلن  أن  أمىض أبو صابر عمره محاواًل أن يقنع نفسه  ما  لسبب 
املمكن أن تغري ذلك  التي كان من  وابنته الوحيدة  الوريد. لقد فشل أبو صابر يف كل يشء،  صار أقرب إليه من حبل 

أوشك أن يقتلها أو يدمرها. 

يتمتم وحده: يبدو إنها النهاية يا أبا صابر. 

ثم يستدرك نفسه: ال، جسمي ما زال كالحصان، سأعيش أكرث! 
 

دليله يف حرية من أمرها، 
املشكلة أن املوضوع أعقد من أن تستشري به أحد معارفها سواء كان من شبكة النامريد سابًقا أو ملجأ األيتام. 

فاتنة هي الشخص الوحيد املؤهل للمساعدة، فهي تعشق علم النفس الطبي إضافة إىل أنها تدرسه، كام أنها موهوبة يف 
فهم شخصيات اآلخرين والتعامل معهم. ترتدد دليله، فرغم أن عالقتها بفاتنة توطدت يف السجن وما بعده إال أن هذا 

املوضوع حساس جًدا خصوًصا  أن عنف املهلهل طال فاتنة شخصيًا.  
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يف النهاية تقرر دليله أن تراهن عىل قدرات فاتنة يف استيعاب املواقف، تقرر االتصال بها يف الصباح أي مساًء بتوقيت 
الواليات املتحدة. تنام دليله بانتظار الصباح. 

يف هذه األيام نفسها ينتظر جميل رد والده السيد رفيق. مرّت عدة أيام منذ أرسل له رسالته ومل يسمع كلمة واحده. بدأ 
األمور  خصوًصا يف  االنتظار  هو  يطيقه  ال  األبحاث إال أن أكرث يشء  يف  نفسه  يحاول إشغال  فرغم أنه  بالتوتر،  جميل 
املصريية. يف ذلك املساء تصله رسالة قصرية من والده »سآخذ آراءك بعني االعتبار، سيأتيك ردي بعد أسبوع«. يتصل 

جميل بفاتنة لكن خطها مشغول. 

الهاتف مشغول ألن فاتنة تتحدث مع دليله التي قّصت عليها عدة قصص جديدة أخربها بها سامل . هذه القصص وقعت 
قبل لقائه الثاين بدليله. 

دليله: أريد منِك أن تحاويل تفهُّم املوضوع قدر املستطاع ومساعديت ولكن إذا قررِت عدم التدخل فال بأس سأترصف 
بحسب معرفتي. 

فاتنة: يكفي مقدمات يا دليله أكميل. 

دليله: حسًنا، سأدخل يف صلب املوضوع، سامل مريض. 

فاتنة: ما به؟ كان يبدو بصحٍة أكرث من جيدة. 

دليله: ال مل أقصد ذلك النوع من األمراض، أقصد أن لديه مرًضا نفسيًا. 

فاتنة: ارشحي أكرث. 

دليله: لقد اكتشفُت مؤخرًا أنه مضطرب حًقا كام يقول. 

فاتنة: دليله أرجوك قويل يل أنِك متزحني معي! هل نسيِت أنِك أخربتني قصة حياته؟ وهذه القصص الجديدة؟ هل حًقا مل 
تعريف أن لديه مشاكل نفسية عميقة؟ دليله سامل يقتل بدون أن يرمش له جفن! 

بدأت  األخري  ترصفه  بعد  بها. أما  مل أتفكر  انني  ماثلًة أمامي إال  كانت  الحقائق  رغم أن تلك  دليله: أنا أحبه...لذلك 
اشعر أنه يحتاج إىل املساعدة، املوضوع أسوأ مام تظنني. 
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فاتنة: ما هو ترصفه األخري؟ 

ممن  االنتقام  مثل  يشء  يسعده  ال  جعلني أتنبّه أن سامل  املرة  هذه  املفارقة  وضوح  جديًدا إمنا  ليس  دليله: الترصف 
يراهم أرشاًرا. بالذات هو يكره من يستقوي عىل املستضعفني. 

فاتنة: ماذا عن قصة قتل أربعة رجاٍل يف دكان من أجل خالف بسيط؟ 

دليله: لقد رشح يل أنه قتلهم ألنهم ظنوا أنهم يف مركز قوة فَُهم أربعة وهو واحد. أي أنهم رأوه مستضعًفا فاستغلوا 
املوقف، طبًعا الحمقى كانوا هم املستضعفني فهم أربعة هواة أمام املهلهل. 

املال. هل  حتى  ألسباب أخرى  يقتل  قد  لكنه  السبب  لذلك  القتل  يتقصد  رمبا  مهاًم،  السبُب  فاتنة: ال أعرف إن كان 
نسيِت أنه حاول قتيل من أجل املال عندما كان محتاًجا لفرتة؟ 

دليله: أرجوِك حاويل أن تسامحيه عىل ذلك. ال تنيس أنه قد رآِك مع جميل قبل الحادثة! من عاش طفولة كطفولته من 
الطبيعي أن يرى األغنياء كأشخاص يستغلون املستضعفني! 

فاتنة: أنا ال أُؤمن مبربرات العنف، ثم هل نسيِت أنكام قلتام يل األقوى يحدد كل يشء؟ هذا تناقض! 

دليله: األقوى يف املواجهة يف ظروٍف متكافئة وليس غدًرا! 

فاتنة: رمبا، لديكم منطق غريب، املهم أكميل. 

دليله: أريده أن يتحول إىل سامل، أريد أن ينزوي املهلهل يف ركٍن مظلم. 

فاتنة: ال ميكن ذلك يا دليله، يف الحقيقة سامل واملهلهل ليسا شخصني، مل أَر أي عالمات فصام أو تعدد شخصيات. سامل 
هو املهلهل، ال تكذيب عىل نفسك. 

دليله: لقد رأيت الفرق بعيني! 

النظر عن  ما أستطيع لعالجه بغض  الوالية وسأفعل كل  تأتيان إىل هنا أريدكام يف هذه  دليله، عندما  يا  فاتنة: حسًنا 
التشخيص الذي ال أملكه اآلن. إىل ذلك الحني لنبَق عىل اتصال. 
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دليله: عظيم، شكرًا لِك يا أروع صديقة. 

فاتنة: أنا مدينه لكام، لوالكام لرمبا كنت اآلن أقبع يف السجن. 

دليله: أنا مدينه لِك أكرث، كوين بخري يا عزيزيت. 

فاتنة: كوين بخري. 

تجد فاتنة رسالة من جميل يخربها بها عن رد والده، ويطلب رأيها، ويخربها أنه عىل وشك أن يفقد عقله من كرثة 
التفكري. 

تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي: 

كلنا مجانني، لو مل أكن مجنونة ملا كنت محاطًة باملجانني. 
  

بينام تجلس فاتنة يف اليوم التايل عىل طاولة يف مقهى الجامعة يستأذن جارها »ستيف« أن يجلس معها، تأذن له فاتنة 
وتتابع القراءة عىل هاتفها، فجأة وبدون مقدمات يقاطعها ستيف. 

ستيف: ما رأيِك يب؟ 

فاتنة: ماذا تقصد؟ أنا بالكاد أعرفك. 

ستيف: نحن ما زلنا طالبًا فليس هناك الكثري ليُعرف، أال تجدينني وسياًم؟ 

فاتنة: إذا كنت وسياًم وتعرف ذلك ملاذا تريد رأيي؟ 

ستيف: أال تهمك الوسامة؟ ماذا يهمك إًذا؟ 

فاتنة: الوسامة صفة تجلب لك االنتباه وتجعل بداية العالقة ممتعة لكنها أول صفة متل منها املرأة يف الرجل مع تقدم 
العالقة. 

ستيف: من قال لك ذلك؟ 
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فاتنة: جميع عالقاتك كانت قصرية لكنك ال تجد مشكلة يف الحصول عىل عالقة جديدة بعد كل مرة برسعة. أليس كذلك؟
 

ستيف: كيف عرفِت ذلك؟ 

فاتنة: ألنني  أعرف. 

ستيف: أنا أحبك. 

تتوقف فاتنة وترمقه بنظرة متفاجئة. 

ستيف: أنا متأكد من ذلك. 

فاتنة: ألنك مل تحصل عيل تظن ذلك، هذه شهوة مرتبطة بالحرمان وليست حبًا، وأرجو أن ال أسمع عنها مرة ثانية. 

ستيف: ال أنِت ال تعرفني. 

فاتنة: وملاذا تحب من ال تعرف؟ أنت فقط ترى جينات جيدة وال تدرك كيف يعمل عقل الذكر. ثم قلت لك أنا مرتبطة.
 

ستيف: لكن... 

فاتنة: ستيف هذه ليست أول مرة أسمع هذه األسطوانة، ال تتعب نفسك، هذا التفكري ليس محصوًرا بك بل يفعله كل 
الذكور حول العامل خصوًصا الرنجسيون منهم. 

ستيف: أنِت قاسية. 

فاتنة: إىل اللقاء. 

   يتبــــع فـي العــدد القـــادم...   
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Mahmoud Kamal Aldeen
الحمد للعقل عىل نعمة اإللحاد

Raghed Rustom

لكل داء له دواء يستطب به....... إال الجهالة أعيت من يداويها

Ahmad F. Alabbasi

قول راسل : اعذره فهو يظن إن عادات عشريته هي قوانني العامل...

هؤالء الكائنات تعودوا منذ الصغر عىل إن املنطق خرافه و الخرافه 

منطق فال عجب فيام يقومون به االن
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