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  ماضى بعيد - أ
  ! وبقية احلاجات ها حتصله قريب ، احلشيش بقى رمسى

نتظام ملدة شهر.  هذا هو اليوم األول ىف عطلة مىن الصيفية  ، بتاخدوا مننا على قلبكم فلوس قد كده ؟ اجلو مولع كده ليه.  إذن ستأتينا 
هلجوم املباغت ڤت حاولت مري  ؟  وموش هاين عليكم تصلحوا التكييف فىن الصيانة سرتسل التكييف أن تشرح لونس أن شركة الرقيقة املأخوذة 

م ظلوا يشغلونه فقط لتجديد اهلواء طيلة الشهور املاضية . وأن احلر جاء على حني غرة،  اليوم  ، وحني حاولوا تشغيل دورة التربيد اليوم ، وأ
لنسبة هلا  ، هى كثريا ما تدخل مع إدوارد ىف مشادات بسبب الشغل.  األستاذ إدوارد لعلمك ما بيقصرش ىف حاجة.  تعطل اجلهاز كله لكن 

دة ورثوها من كرت ما كانوا بيخبوا فلوسهم عا.  املسيحيني دول آخر خبل.  أنىت على نياتك.  خطا أمحر أن يهامجه أحد العمالء أو يهاجم الشركة
ت السوق احلرة ، ومل ينقذها سوى أن انربى وحيد للدفاع.  أنىت ما تعرفيش حاجة.  خوفا من اجلزية إذا كانت شركات :  كالعادة بواحدة من نظر

وحاول ضهرى أن يفك االشتباك !  زوتكيفها زى ما أنت عاو  ،  ما تروح تفتتح شركة وتكسب أنت ، السمسرة بتكسب على قلبها قد كده
إذ أن هناك عمود  ، وليس من عمود واحد ، مث راح يشرح له أن ميزانيات الشركات تتكون من عمودين.  قالوا لك ها يتصلح النهارده:  دوء

لية املوظف ال ميكن تتالقى مع وعق ، أنت ىف األصل موظف:   لكنه ال يستمر على حلمه طويال ويبدأ اهلجوم العكسى املباغت . امسه املصروفات
  ! والتاىن تقول هات وخد ، تقول هات مث هاتچييناته مربجمة واحد .  عقلية صاحب البيزنس أبدا

دبڤت مري  مي.  قال بناخد على قلبنا قد كده.  موش كل املوظفني  حاج:   البائسة جتد متنفسا أخريا فتعارض  وإللى زاد وغطى   ، احلال 
  ! وزى ما أنت شايف آدى إحنا قاعدين قعدة املطلقة ، اع الكورةكأس العامل بت

:  يصيح مبزاحه اخلشن ، ىف تلك الساعة املبكرة نسبيا من النهار والقاعة مل تزدحم بعد ’ اخلامس ‘أسد الذى كان جيلس ىف املقعد الوسيط 
  ! هفرفشى  ؟ بتعرف كلمة قعدة املطلقةڤت إللى زى البسكوتة ؟ مري  قعدة املطلقة

دى هليو  ) :  تفرفش فعال ( -   ؟ أمال لو ما كناش م العباسية زى بعض ؟ پوليسأنت فاكرىن من 

  ! أ إحساسى بيقول كده . اجلو املولع ها خيلى األسهم ها تولع هى كمان ، أيوه كده اضحكى -

قال الكلمة البذيئة بصوت هامس مادا رقبته حنو .  ’ ! ودا حاىل أ ، مظبوط… أنك تتنـ ، أمجل إحساس ىف الكون ‘:  يبدأ ونس ىف الغناء
  . إذن أسد

  ! ار فل إن شاء هللا.  طول عمرك متفائل  عم عبده.  بالش التشاؤم ده -

  ؟ أ بس ىل طلب  أستاذ رامى و أستاذ ونس:  ڤتوتعود مري 

لصوت الناعم الذى اعتادته كل اآلنسات والسيدات ىف القاعة   . ’ ! تؤمر  قمر ‘:  دون أن حيرك فيهن ساكنا يرد روميو 

وتتفقد بعينيها املقاعد اخلمسة  ( . و ريت خنف السجاير شوية لغاية التكييف ما يتصلح ، الشبابيك مقفولة زى ما أنت شايف -
أسد بينزل للقهوة  ، موش بيدخن احلاج ضهرى ، األستاذ وحيد سيجار واحد وحىت ما بيخلصوش كله ) : بدءا من الطرف البعيد ’ الدائمة ‘

  . إللى قاعدين حتت رأسى ، االتنني احلريقة مها أنتم ، يشرب شيشة

بتة ىف احلائط وبني مكتبنا ومكتبك ومع  ، ونس يشرح بلهجة مصطنعة كمن ال حيلة له أن احلواسيب مرتبطة ببعضها البعض بوصالت 
اللهجة شديدة اجلدية والوقاحة لكن الىت  ، أما روميو فيعود لوجهه اآلخر.  اآلخر من الغرفة وإال كنا انتقلنا حنن أو أنت للطرف ، پروچيكتورال

ا ال تكون جدية حقا أبدا ها أفتح حمل ىف .  قومى صفى ىل حساىب وإديىن فلوسى ! يلعن أبوكم كلكم ‘:  يصيح بصرامة آمرة ، يعرف اجلميع أ
 ، پاپي ، سيجار:  وها أعمل قعدة الناس تدخن براحتها ، ها أعمل قسم تيك أواى . پايپالاستورد فيه السيجار ودخان  ها.  سيىت ستارز

دلوقت احلشيش بقى .  كمان اجلوزة واملعسل بتوع أسد ها تبقى موجودة . كل حاجة ، شيشة واحدة كبرية ىف النص بعشر خراطيم ، شيشة
ها :  أو أقول لك ، وموجود ببالش ىف كل حتة ، ألنه دون مستوى السيىت ستارز ، ها أمنع الباجنو بس . وبقية احلاجات ها حتصله قريب ، رمسى

الحظى أىن ها أحط برضه عربية بطاطا مشوية من إللى كانوا بيقفوا قدام  ! آه.  برضه يعمل جو كأنه بدل للبخور ، أرميه ىف الفحم بتاع البطاطا
م املدرسةبذم.  علشان املكان كله يبقى دخان ىف دخان ، املدرسة ختيلى بقى  ؟ كام مرة أكلىت بطاطا بعد ما سبتيها  ؟ تك ما وحشتكيش أ
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لباجنو يرسم بيده ىف اهلواء  ( ؟ عارفة ها أمسى احملل إيه . مرة ١٠٠أحسن من وشكم  ، ها أكسب زى الفل ؟ ها يبقى طعمها إيه ، بطاطا 
كو  ؟ عارفة يعىن إيه جنة ! جنة !  Tobacco Pleasures ) : ويقول بتباه مسرحى ، صورة الفتة مقوسة وموش ها أعينك فيها  عدوة التو

قبل ما أموت نفسى .  فيه حاجات لسه بدرى عليكى لغاية ما تفهميها ! قول لك جنة)  : ويهمس مبتسما وصوته ينعم من جديد ( ! أنىت
رة من مليون حاجة ما حدش بيطلع هلا قوانني وال حىت بيجيب إللى هى أقل خطر مليون م ، أعرف إيه سبب العنصرية دى كلها ضد السجاير

ا األدهى الزيت إللى ىف كل حتة حىت .  كلها ضد احلب ، الدقيق والسكر وامللح واهلريوئني والكوكائني ، السموم البيضاء اخلمسة املعروفة ؟ سري
 ؟ أو مع كرش طالع ربع مرت لقدام ، ىف الدنيا إزاى من غري قلبها يبقى فيه حب .  بيدمر صمامات قلوبنا وبيعمل لنا كرش ، األكل البيىت

البريجر  ‘أو  ’ پيتزا تقتلال ‘كل كلمة وال نرى على علب األ ، ’ التدخني يقتل ‘إمشعىن فيه قانون ميأل تلتني علبة السجاير وش وضهر بكلمة 
فني احلرية وحقوق  . إمنا أنك تدخن ممنوع،  ڤيزيتا وتطلع جثةدفع الممكن تدخل عيادة ت ، االنتحار بقى قانوىن ىف كل بالد العامل ؟ ’ يقتل

 !  قمر !  شيطانة ؟ تعرىف إيه أنىت عن احلب ؟ فيه حاجة ىف العامل بتحب احلب أكثر من دخان سيجارة ماريوا ؟ فني احلب ؟ اإلنسان
لرأى .  ’ ! ؟ الوحيدة إللى بتحرق نفسها علشانك إزاى موش مالحظة أن السيجارة دى احلاجة)  : ويشعل سيجارته التالية ( ويعلق وحيد 

ا اشرتاكيةحماربة التدخني ترتكز ىف أورو  ‘:  الوحيد املنتظر منه واحلل هو  ، وأمراض التدخني تكلف الكثري لنظام التأمني الصحى عندهم ، اپ أل
وأن  ، وأن ترفع وصايتها عليهم ، ألفراد اجملتمع كحفنة من القصر وقبلها وبعدها أن تكف الدولة عن النظر ، خصخصة نظم التأمني الصحى
لتدخني ، يتحمل كل فرد مسئولية تصرفاته لتعليق األخري . ’ مبا ىف هذا ذهاب غري املدخن للمقاهى الىت تسمح  تى ضهرى  م  ‘:  و ختيل أ

لتبغيسمحون بتدخني احلشيش اخلالص ىف األماكن :   وقعوا ىف تناقضات مضحكة   . ’ ! العمومية وال يسمحون بتدخينه خملوطا 

لفعل رة العابرة ، وحتىي اجلميع.  هذا قبيل موعد بداية اجللسة بدقائق ، وتصل مىن  ركا هلا  ينهض أسد.  ممن انقطعت عنهم منذ تلك الز
 رفع اخلمسة وثالثني ألفا إىل حنو أربعني ىف الشهر تكتشف أنه جنح ىف.  تطلب كشفا حبساب أسهمها الىت اشرتاها هلا والدها.  أن حتل حمله

ذا.  ونصف املاضيني مها كمتداولة ، تسعد  ا ومحاستها ألول أ وسرى كالعدوى بني  ، كان محاسا يفوق الوصف . لكن يفوق هذا سعاد
ا.  اجلميع سرار ، الكل يرتقب قرارا بدأت .  ا ستعلمهم مجيعا كيف يكون التداولبسرها  ، وقد أفشى والدها كطبعه ىف عدم االحتفاظ 

ا ، تتابع موقف أسهم بعينها على الشاشة ا على حاسو ا ها هى تتخذ بعض القرارات .  وتقارنه مبنحنيات جاءت  وألول مرة ىف حيا
  . االستثمارية

ا ولن تنساه أبدا ، بعد ما حدث … در حقا ىف حيا   ! هذا يوم مثري و

 
  ! امتاحلرب ق

اتفه من دمياط ، كالعادة.  يرن جرس هاتف ونس اخلليوى هضا.  الطرف اآلخر هى زوجته  ت ىف قرى  : يصرخ ونس  فيه قلق واضطرا
  . ىف أسيوط

دوء   . تلقاها كالعادة خناقة على أرض وال شوية ميه ، اهدأ:  يرد احلاج 

الظاهر .  بيقول لك كذا قرية وىف نفس الوقت .  حمالت وبيوت للمسيحينيشبان حرقوا الكنيسة و  ، بيقول لك مجاعة إسالمية ، أل -
  ! احلرب قامت ! احلقوا ! الظاهر احلرب ! املوضوع أكرب من موضوع اإلخوان إللى فات

عن املصاحلة الوطنية  إعالمية زفةلنا عمل  التليڤيچن.  يبقى العيال إللى أفرجوا عنهم ملا ألغوا قانون الطوارئ ) : يغري ضهرى رأيه بسرعة ( -
ىن ، والدميوقراطية واإلصالحات الدستورية وموش فاهم إيه   . بينما كل اخلمسني ألف إللى طلعوا رجعوا شالوا السالح 

ال مؤاخذة   ، إللى عاوز يبقى مسيحى سيبوه يغور ىف داهية ‘ ، ’ ؟ فني احلرية ‘،   ’ ! ده موضوع االرتداد ! ال ‘:  وتتواىل اآلراء
:  بل قل ظاهرة واحدة ‘ ، ’  ؟ احلرية اجلنسية واالنتحار واالرتداد عن اإلسالم:  الظواهر الىت تصبغ احلياة املصرية ستصبح ثال ‘ ، ’ ! دواردإ

  ! وهلم جرا،  ’ ! ربنا يسرت ‘ ، ’ ! هذا لو حدث سيقضى على كل شىء ‘،  ’ ! احلرب األهلية

  . حيث خيتار ونس قناة اجلزيرة ، رفة إدوارديهرعون يتقدمهم ونس جبسد يهتز بعنف لغ
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مسيها قناة اجلعرية ‘:  يغضب احلاج من أسلوب التغطية   . ’ أ طول عمرى 

سى وانكسار   . ’ شوف الضيوف إللى جايباهم ، إسالمية واضحة ‘:  مينا يقول 

م الغمز واللمز انتهت من ؟ أنت موش عايش ىف الدنيا وال إيه ‘:  ويسخر ونس   . ’ ! دلوقت كل اإلعالم حرب ع املكشوف ، زمان أ

خرى   . ’ ! ’ ) األنيل منه (الرأى والرأى اآلخر  ‘شعارها  : كل القنوات بقت كده ‘:  ويلطف روميو السخرية 

در حىت ىف اإلعالم الغرىب نفسه.  بس دى ظاهرة عاملية ! فعال ‘:  ويؤمن عارف على الكالم  ،  چى يسارىيولو كله أيد ، املوضوعية شىء 
من ساعة ما عملوها .  تقريبا ما فيش حد حمرتم غري فوكس نيوز ؛ پرواپجاندالقد متاهى اخلط الفاصل بني اإلعالم وال.  وعلى رأسه السى إن إن

شوف األخبار غري فيها ، لعرىب   . ’  ريت نبص بصة عليها.  ما عدتش 

س ؟ إيه التحريض القذر ده ؟ ’ سيحينياحلكومة بتحارب جنبا جلنب مع امل ‘ ‘:  احلاج ىن     . ’ ؟ هو أمحد سعيد رجع حى 

  . ’ ! ؟ هو مات ‘:   بينما يقود اجلميع من جديد منصرفني للخارج ، يرد ونس بصوته الضخم

حليا -   ؟ مني مهتم به النهارده.  ولو ما ماتش هو ميت 

  ! أنت ) : هيغرس إصبعه ىف صدره حىت يشعر به ضهرى يالمس قلب ( -

  . وال جيد احلاج ما يرد به

م مهرولني أيضا ألماكنهم توقعوا أن تكون مثة هجمة .  وقد عقدوا نوعا من االجتماع ع الواقف،  ڤتحلظوا مينا وسامر ومري  ، ىف طريق عود
ية أوامر شفوية.  ونظموا أنفسهم بطريقة استثنائية ، بيع شرسة جيل  ، األوامر مكتوبةتتلقى  ڤتمري .  منعا للخطأ ، لن يسمحوا  لكن مع 

ڤت حامال األوامر كى ال يتوزع جهد مري  ، مينا يتنقل بني االثنني.  سامر يباشر التنفيذ على إحدى طرفيىت البورصة.  تسجيلها حلني تلقيها كلها
للوقوف جبانب سامر ميليه شفو نص األوامر لتسريع مث حني يقارب تلقى الطلبات على االنتهاء سيذهب .  متليتها تليفونياما بني تلقيها وما بني 

  . أما الرد على اهلواتف فسيكلفون به إدوارد شخصيا . أو يبدأ اإلدخال على الطرفية األخرى ، إدخاله هلا

م.  حدث كل ما توقعوه   ! ومأل القاعة ذعر كبري لتهاوى األسعار.   كانت النبوءة التليفونية القادمة من دمياط على حق 

.  هبطت اآلن إىل مركز األرض ، اآلمال احمللقة ىف السماء قبل ساعة واحدة.  بال منازع كان الوجه األشد امتقاعا بني اجلميع هو وجه مىن
ائيا توا يعرفون هذا ، بل وحىت حني تتذكر قدر تباجحها أمام والدها.  حلم السيارة رمبا تبدد    . وأمام اجلميع ممن 

ا ولن تنساه أبدا ، ما حدث مث حدثبعد  ، لتأكيد … در حقا ىف حيا   !  هذا يوم مثري و

ا اخللفى هاتفها اخلليوى املسكني الذى ال يتاح له أبدا التنفس خارج ذلك اجليب الصغري شديد الضيق  بعد دقائق خترج من جيب بنطلو
تسمح ىل أقرأ لك  ، أونكل وحيد ‘:  تضغط بعض أزرار وتقول.  ) ةوإن حسده البعض طبعا على التصاقه الدائم بتلك املؤخرة الصغرية املثري  (

  . ’ خواطر قدمية ىل

  ! طبعا -
Tell me where to go 
Where they can’t see me 
Where they can’t feel me 
Where they can’t hear me 
I am ashamed of what I am turning into 
Still, I can not stop it 
The merciless beast I am feeding 
Is always around these days 
The sweet things we used to share 
Are fading every time we talk 
The hatred growing between us 
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Hurts me more than I can say 
How I just wish to simply hold you 
Feel you again, heal me again 
Forget those stupid notions of mine 
Still, I got pride I need to throw out 
And provoke you for a payback 
Confused, searching for an identity 
Hesitant to choose, afraid to decide 
Whom shall I satisfy? You or myself? 
Give me a clue… should I care? 
 
Sunday, December 14, 2003 
09:44 PM 

  ! مجيل -

  ؟ عجبتك جبد -

لشعر ، عجبىن املعىن -   . أ موش خبري 

  . دى جمرد خواطر ، ده موش شعر -

ابس السؤال هل مريى .  عجبىن.  ده كويس ! عندك حاجة تقوليها -  ،  أظن فضلىت تلعىب ما بني التفاؤل والتشاؤم ؟ پوپينز ممكن تعجب 
  . وانتهيىت للعدم تقريبا

لتفاؤل والتشاؤم دى ما - القصيدة دى واقعية .  إمنا حقائق ، ال تفاؤل وال تشاؤم ، أنتم موش بتقولوا كده على البورصة برضه.  هلاش دعوة 
يه.   Cluelessأ مسيتها .  جدا ما فيش فايدة ىف  ! أنت تزداد جهال فقط ، أنت ال تزداد علما أبدا.  احلقيقة وحش ما حناش قده ، اإلنسان 
  . حد أى

  . كالم صعب  -

م اإلنسان يساعد نفسه بنفسه ! يعىن -   . إمنا جايز ىف يوم من األ

وموش كل  ، موش كل شىء ىف الكتب.  واكتشفت أن ده غلط ،  أ عشت طول عمرى منعزل أو معتمد على نفسى.  بصى  مىن -
  . ليهم ونتفاعل معاهموالزم ننتفتح ع ، جزء من احلقيقة موجود عند الناس.   شىء داخل اإلنسان

لكالم ده -   ! العالقة بني البشر شىء مستحيل ! أ ال ميكن اقتنع 

  . جايز تقتنعى ملا تكربى -

- impossible !  

  ! مغرور حبيبىب كتري:  ويغىن ونس

  ! ؟ أنت لك نفس تغىن ىف يوم زى ده:  وحيتج روميو

ا متسائال حبماس  ، فعاد لالبتسام ، ه عرضاتذكر شيئا قالت ، أشعار مىن ، تذكر وحيد أصل املناقشة دون أن تفهم عم يتكلم  (وهتف 
  ! لك حاجات  حاج ! أنت تزداد جهال فقط ، أنت ال تزداد علما أبدا؟  ااااىن ! ؟ ؟ احلقيقة وحش ما حناش قده ااااىن:  ) ! لضبط
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  ! رة واحدةالقرآن مل ترد فيه كلمة حرية وال أى اشتقاق هلا ولو م

سوى السؤال عن حجم خسائر  همل يكن لدى اجلميع شيئا يفعل.  وصلت كثري من األسهم للحدود السعرية الدنيا وأوقف التداول عليها
كان  ، وبدأ احلاضرون يستوعبون املوقف ، حني هدأت اخلواطر قليال.  ومن مث تطييب اخلواطر ومتىن انقشاع الغمة حىت الغد ، بعضهم البعض

أم على  ، كان حائرا هل يلقى اللوم على اجلماعات الصغرية الىت أطلقتها احلكومة بسذاجة من السجون.  اج أكثرهم مها وتوجسا مما حدثاحل
ا إطالقا قاعة املستثمرين بشركة رمسيس .  اإلخوان املسلمني املتغلغلني من األصل ىف كل مكان تقريبا ما سيلى هو أضخم وأسخن مناقشة شاهد

  . إمنا ونس وضهرى ، وعلى غري العادة مل يكن طرفاها الرئيسان وحيد وضهرى ، رخيها كلهىف 

حلرية أكرت من  ‘:  الشرارة ىف هذه املناقشة جاءت من مزاح عادى بني ونس وروميو ت اإلخوان املسلمني يوعدو  م دى ىف كل انتخا األ
  . … ’ ! أى اشتقاق هلا ولو مرة واحدة بينما القرآن مل ترد فيه كلمة حرية وال ، شاكريا

 
  . الزواج التارخيى بني الدعارة والنخاسة ؛ ىف اإلسالم النكاح هو الزواج

  ، والنكاح مجاع األمرين معا ، وأسر العبيد عماد االقتصاد ، ال عقوبة على من جيرب فتياته على البغاء
  ، أى اجلنس غري املأجور حبا أو إعجا ، ’ املظارفة ‘ وىف قول آخر ’ املطارفة ‘وال ز إال 

  ! هلالج لج بقول ابن صهاك ’ ! مهر ! مهر ‘وما عداه فهو 

م مرة ىف القرآن ، علشان أكون دقيق ‘،  ’ ! دى حاجة تزعل فعال ‘:  كان روميو أول من علق ،  ’ ! كانت عن قتلهم ، األحرار جت سري
انكحوا ما طاب  تقولوا إيه ىف ‘ ، ’ ! هى جت على دى ‘ . ’ ! أن كلمة حواء كمان موش موجودةإللى أعرفه  ‘:  وتؤمن سوسن على الكالم
ويتداخل وحيد مداخلته الوحيدة ىف هذا احلوار والذى سيطول ويتشعب .  ’ ؟ ’ من ‘موش  ’ ما ‘عارف ليه  ‘ ، ’ لكم وما ملكت أميانكم

عأ ككاتب عندما أقول مثىن و  ‘:  ويغرق ىف اإلسفاف ائية  ، ’ إخل … ‘ال بد وأن أتبعها بكلمة  ، ثالث ور ألن القصد واضح منها وهو ال 
لفعل عن السيطرة فاستلزم من وحيد الصمت.  ’ العدد لفعل كان ككل حوارات رمسيس قد خرج  أ شفت بيت دعارة ىف اجلزائر  ‘:  و

ن يشبهن السلع ’ ما ‘ ‘ ، ’ ’ انكحوا ما طاب لكم من النساء ‘مكتوب عليه  ن من الچركس  ، فال عقل هلن ، ألن التفاسري بتقول أل أل
لك لو من الزنج واحلبش والسودان ا الفروج وليس النساء ’ ما ‘ ‘ ، ’ ولذا فهن نوع من البهائم ، والروم فما   ؟ تفاسري إيه  عم ‘ ، ’ يقصد 

؟ موش دول النسوان القماطة  عم  الچركس والروم  ‘.  ’ ! القرآن ما فيهاش شبهة أنت لو قريت تفاسري الكتشفت أن ما فيش كلمة واحدة ىف
أمال ليه بتزعل  !  منافق ‘ ، ’ النكاح هو الزواج ، عيب  إخواننا ‘ ، ’ !  عم إحنا راضيني بس إحدفوا لنا شوية من ال عقل هلن دى ؟ ونس

أصلها نكح النعاس  ، إمنا املغالبة والقهر أو االخرتاق والتغلغل ،  نكاح ليس الزواج أو القرانال ! آسف جدا ‘ ، ’ ملا أقول لك  ابن املنكوحة
ألن لغو  ؟ موش عارف ليه بيكرهوا كلمة زواج ‘ ، ’ ! ؟ الزم فيه سر ؟ إيه العيب ىف كلمة زواج ! ؟ موش فاهم ‘ ، ’ العني ونكح املاء الرمل

كده تبقى كلمة مجاع  ‘ ،  ’ ! هأ ! هأ ! هأ ، دلوقت بس فهمت أصل كلمة ختميس !  هأ ‘ ، ’ حيتاج خلمسةبينما النكاح  ، الزواج حيتاج التنني
ا بتساوى بني الطرفني ؛ مؤدبة عن نكاح ليه  ‘ ، ’ النكاح هو املصطلح الذكرى ملمارسة اجلنس:  مظبوط ‘ ، ’ ! أو تنفع من منظور االتنني ، أل

،  ’ ! علشان اختالط األنساب  شاطر ‘،  ’ ! هأ ! هأ ! هأ ؟ موش عارف ليه ‘ ، ’ ؟ ويكون هلا القوامةموش ممكن املرأة هى إللى تنكح 
وإفرض الزوج  ‘ ، ’ ؟ يينية عملوها ليهچأمال التحاليل ال ؟ أو العدة تكون عشر دقائق ، إيه املشكلة الست تتجوز عشرة ؟ اختالط أنساب إيه ‘

وتنبأ كمان  ‘ ، ’ ! ده إعجاز علمى عن عجالت العربية ؟ أنت عارف ليه الزواج من أربعة ‘ ، ’ ! ل معهاعقيم ليه ما تتجوزش عليه ويفض
،  ’ ! ، زى السرير والدوالب يعىن ربنا قال املرأة متاع:  أنت ها تقومهم علينا ‘،  ’ ! ؟ كل شويةىف اإلسالم  بدليل تغيري الكاوتش  ، لكريك

علشان كده بيسموا املرأة ىف اإلسالم وطأ وركوب  ‘ ، ’ طاب ’ من ‘طاب وليس حىت  ’ ما ‘الحظ :  دق صحتص ‘،  ’ ! أو زى البهيمة ‘
 ، ’ ؟ إزاى ‘ ، ’ ىف اإلسالم كل النساء عاهرات ‘،  ’ ! وربنا رافع إيده من النسوان خالص ، ىف اإلسالم الزوج مفتاح اجلنة ‘ ، ’ وحصرية وفراش

جر ‘ ىف مرة واحد إدى واحدة عطشانة ها متوت ىف الصحرا شربة ماء  !  صح ‘ ، ’ ’ آتوهن أجورهن فريضة ‘ ! مظبوط ‘ ، ’ ال استمتاع إال 
فقط قال له جيب أن تدفع  ، أو حىت عن محل وزواج وبراءة أرحام ، فاشتكت لعمر فلم يتحدث عن اغتصاب أو ز أو رجم ، مقابل جسدها

وىف الثقافات التانية البنت هى إللى بتدفع علشان فيه بيت  ، املهر فكرة عربية ، فعال ! أول مرة أفهم ، تصدق ‘ ، ’ مقابل ما استمتعت نقودا
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الزواج  ؛ ىف اإلسالم النكاح هو الزواج ‘،  ’ ؟ إمنا رأيك إيه أنت  عم ونس ىف حكاية املهر ! الدوطة ‘ ،  ’ يفرتض أنه دائم بيأسسوه سوا
وال ز إال  ، والنكاح مجاع األمرين معا ، وأسر العبيد عماد االقتصاد ، ال عقوبة على من جيرب فتياته على البغاء . التارخيى بني الدعارة والنخاسة

.  ’ ! هلالج لج بقول ابن صهاك ’ ! مهر ! مهر ‘وما عداه فهو  ، أى اجلنس غري املأجور حبا أو إعجا ، ’ املظارفة ‘ وىف قول آخر ’ املطارفة ‘
اسرتجاع  املقصود ليس من حق الرجل ؟ أنت عارف إيه معىن اإلسالم جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة ! صح ‘.  ’ ! املهر من العهر ، لظبط ‘

إىل أن  ، لذات خالل سفر الرجل ىف غزوة أو قافلة (أو علشان إذا مجعت شيئا من رجال من خلف ظهر زوجها  ، أجر ما استمتع به فريضة
م تسمع طرق األبواب  ألخص طبعا منازل -الذى أمر الرسول به بفرتة كافية إلخالء املنازل من الرجال قبل أن يطرق أصحاب البيوت بيو

هل تعرف أن شرعا الزوج غري ملزم بكفن  ‘.  ’ ) املتأبيات بنص القرآن حىت على الفاحشة املسترتة ’  فاحشة مبينة ‘أمهات املؤمنني ذوات الـ 
موش قال  ‘ ، ’ ؟ إزاى ‘ ، ’ جت ىف القرآن ’ ادبح القطة ليلة الدخلة ‘تعرفوا أن  ‘ ، ’ ؟ عقد االستمتاع أصبح منتهىزوجته أو دفنها ألن 

 ، ركوب ، نكاح ! أكيد بتهرجوا ‘ ، ’ ’ علقوا السوط حيث يراه أهل البيت ‘ودمحم قال  ، ’ الناشزات ‘وليس  ، ’ والالتى ختافون نشوزهن ‘
ىن امسها كتب املخازى ، فيه كتب امسها كتب املغازى ‘ ، ’ ! ؟ منني بتجيبوا الكالم ده ؟ ةقط ، كفن ، استمتاع كل  ‘ ، ’ ! هأ ! هأ ! وكتب 

الكتب .  تعرىف أن اإلسالم مل يهمل حق املرأة ىف االستمتاع اجلنسى ‘،  ’ ! إحنا نقدر جنيب حاجة من عند!  طبعا ‘،  ’ !  ؟ ده ىف الكتب
هى كده .  ما شاء ‘ ، ’ ما شاء وال ما شاءت ‘ ، ’ ومن حق املرأة االستمتاع بزوجها ما شاء ، رجل االستمتاع بزوجته ما شاءتقول من حق ال

قصات عقل ودين.  ىف الكتب يعىن لو البواب شهد ضد صاحبة البيت أستاذة :  دى إللى طول عمرى ما فهمتها ‘ ، ’ ؟ أمال تروح فني 
لو ضد صاحبة البيت وزميلتها عميدة الكلية  ؟ مراته ‘ ، ’ تؤخذ لو ضد صاحبة البيت وضد مراته االتنني سوا ‘ ، ’ ؟ اجلامعة تؤخذ شهادته هو

امي ما  ، وما بيبصوش لنفسهم ، الدورة الشهرية والعاطفية وغريه ، الشيوخ بيطلعوا القطط الفطسا ىف الستات ‘ ، ’ تؤخذ شهادته هو
م  ا مليون شهادة ، اعة ىف اليومس ٢٤بيحركهمش غري غريز كفاية طاجن  ، موش الزم واحدة ست ‘،  ’ !  ونظرة من واحدة ست ممكن يغريوا 

يعىن قصدك أن كلمة براءة األطفال ال تنطبق على  ‘ ، ’ ؟ وبول البيىب البنت جنس ، تعرف أن بول البيىب الولد ال ينقض الوضوء ‘،  ’ ! فتة
فقال له  ، أحط الدوالب قدام السرير وال جنبهڤزيون أ بعيىن شفت واحد بيسأل شيخ سلفى على التلي ، والدوالب مبناسبة السرير  ‘ ، ’ ؟ بنىت

ينام فني هو  ، افرض طلع أنه حيط الدوالب فوق السرير ‘ ،  ’ استىن احللقة اجلاية ملا أدور لك على أثر عن النىب ينطبق على السؤال ده
ويشفق احلاج على امشئزاز سوسن املتزايد من حوار يعلم أنه .  ’ ! خيتصر الطريق ويقول له دور ىل على كلمة حريةكان املفروض  ‘ ، ’ ؟ ومرأته

لذات ىف يوم  ، مث أن موضوعا جادا للغاية ها هو قد انقلب للتهريج مبجرد اإلتيان على ذكر اجلنس ، إذا بدأ ال ينتهى إال بنهاية جلسة البورصة
  . ’ ! إسالم انتهازى دنيوى كذاب ؛ أهم ما ىف املوضوع أنك طلعت لنا إسالم اإلخوان موش إسالم ‘ : لذا يقطعه ، ال حيتمل اهلزل

  . ’ أ ما قلتش كده ! نية واحدة ، أل ‘ : بداية هادئة مازحة لنقاش كان من املمكن أن ال يكون أبدا لوال أن صاح ونس حبزم غري متوقع

  ؟ اأنت لسه مسميه إسالم شاكري  -

  ! إمنا هدفهم ىف اآلخر إقامة شرع اإلسالم ، دى امسها تقية -

مشهندس ‘:  ويتدخل أسد مستوضحا   . ’ ؟ إيه التقية دى  

حشاشني بقت زى ما أخدوا ،   tacticإللى أخدوها ىف اإلجنلش وبقت .  التقية ! ؟ ’ يتقى منهم تقاة ‘ما تعرفش  ! ؟ ما تعرفش التقية -
assassins  ، م عن عرب األندلس دف نصرة  . زيها زى ما أخدوا كل الكلمات الوسخة ىف لغا ىف لغة اإلسالم األصوىل إظهار غري ما تبطن 

ت ، اإلسالم امسه تقية لمانية بتاع عمك وىف الع ، وىف لغة اإلسالم املودرن بتاع اإلخوان املسلمني أبو شوكوال كتري ع الوش امسه فقه األولو
دى  ! الكذب:  وحيد ما هلوش غري اسم واحد املهاجر العرىب املسلم يداهن ويتملق ويتمسح ويكذب ويفتعل ويراوغ ويتصنع ويستميت ويقبل األ

شرية الدخول للغرب ، ويلحس األرجل تعباد كل حىت لو غري دينه ال يتنازل أبدا عن إسالمه وعن فكرة اسلكنه  ، من أجل أن حيصل على 
ال يصبح له سوى هم :  أو ماذا سيحدث على الفور لو كانت شبعانة ، انظر ماذا سيحدث بعد قليل عندما تشبع بطنه لو كانت جوعانة.  العامل
ختصار يعود .  مبا استطاع إليه سبيال ، أو مبا هو أقوى اإلميان ، مبا هو أضعف اإلميان ، لعافية ، لذوق ! دعوة أهل الغرب لإلسالم:  واحد

  . هاجسه األوحد هو اهلاجس الديىن

  … ، لكن ونس قرر أن يسرتسل ’ مسه اهلاجس الثقاىف ‘:  ويصحح احلاج
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  ! مبا ىف ذلك أن مسيحى يبقى رئيس اجلمهورية ، اإلخوان فعال موش ضد أى حاجة لغاية ما يوصلوا السلطة

ت وبيطلع على التلي ، حلليوة كحيل العني إللى عينوه مرشد لإلخوانأ نفسى ىف مرة أشوف حد يعرف يناقش الواد ا - يقول كالم أنعم ڤزيو
ا هم .  التقية دى بيسموها خطاب احملنة والبالء . من كالم البنات هو داميا يقول إن من يناصر الدميوقراطية واحلداثة هم اإلسالميون ومن حيار

املسلمون يتناسلون كاألميبا .  حاليا ما فيش بني اإلسالم والدميوقراطية أية مشكلة.  وان للسلطةوبرهانه هو رفضهم وصول اإلخ ، العلمانيون
امسه رأى  ، ألن الدميوقراطية حبكم التعريف تقدس شىء واحد ، سواء ىف البالد اإلسالمية أو ىف أى مكان ، والدميوقراطية تلعب ىف صفهم دائما

أهل ذمة يدفعون اپ لدميوقراطية سيجعلون شعوب أورو  ، حلكم وجيعلون يهود إسرائيل أهل ذمة يدفعون اجلزيةلدميوقراطية سيمسكون ا.  األغلبية
ال مشكلة لديهم  ، لدميوقراطية سيجعلون كل العامل أهل ذمة يدفعون اجلزية ، لدميوقراطية سيجعلون الصينيني أهل ذمة يدفعون اجلزية ، اجلزية

إمنا لو عاوز تسمع إللى ها  ، لو عاوز عاوز تسمع عن اإلسالم إللى يرحيك ويرطب لك على صدرك روح امسع اإلخوان . إطالقا مع الدميوقراطية
هم صادقون جدا حني يقولون السلطة الشعب وأن ال .  مع ذلك ما تقدرش برضه تقول على اإلخوان كدابني.  حيصل جبد تعال امسع اجلماعات
ت الفرديةمانع لديهم حىت من املواطنة و  إلحلاد وكل احلر لفعل يريدون الدميوقراطية .  حرية امللبس والعرى واخلمر واحلرية اجلنسية واجملاهرة  هم 

خالص لكامل ىف ملعب الشعب ، مبا فيه اإلسالم ، هم يغسلون أيديهم من كل شىء.  حىت أقصاها و احلقيقة أن اإلخوان .  ويلقون الكرة 
ال لشىء إال  ، للدقة هم فقط ضد الفساد ! مبا ىف ذلك أن مسيحى يبقى رئيس اجلمهورية ، لغاية ما يوصلوا السلطة فعال موش ضد أى حاجة

ا الفرصة الوحيدة إللى ممكن توصلهم للسلطة لنسبة هلم إغضاب الفاسدين أو احلكومة أو أى حد . أل وحىت ال ندخل ىف  . ألن غلط جدا 
ا ، ن عدمهنقاش فرعى حول وجود الفساد م هكذا .  لو موش موجود ها خيرتعوه ،  لو حمدود ها يضخموه ىف كالمهم ، لو الفساد موجود كان 

ا نفس سيناريو إيران .  السلطة:  عينهم على شىء واحد ال حييد أبدا ، فقط جيلسون وينتظرون ،  ال توجد أية مشاكل من أى نوع عندهم إ
هذا الذى يتشدق هو  ، ١٩٦٣لن تصدقىن لو أخربتك كيف بدأت مؤامرة اخلوميىن الكاسحة ىف .  لضبط رغم االختالف البني ىف املذهب

نه من أراد فأعاد الدميوقراطية إليران وأنه نصري للعلم وللتقنية  سم الدين جيش ماليني اإليرانيني ىف الشوارع  ؟ ) النووية وغري النووية (ومجهوريته 
لطبقات الفقرية ودميوقراطية ومواطنة حقيقية للناس وحتديثا شامال إليرانستة أشهر ضد ثورة الشاه البي .  ضاء الىت أرادت نشر التعليم واالرتقاء 

حها تف ضد بناء املدارس ىف الريف وإلغاء اإلقطاع وإشراك العمال ىف ملكية املصانع وأر وليس فقط ضد حق  ، ختيل مظاهرات شعب كامل 
إن ليس من حق املالىل وال اإلخوان  ! ؟ ظف واالنتخاب أو منح احلقوق السياسية لغري املسلمني كالبهائيني واملسيحيني واليهوداملرأة ىف التعلم والتو 

م أنصار املستضعفني ىف األرض حسب تعبريهم الشهري تى هنا.  حىت التشدق  تى حلظة أن خيتارهم الشعب ىف  ، إذن املشكلة 
ت ضيات أو مبنطق أرسطو بتاعكم.  إشكالية أن حاكمية الشعب اختارت حاكمية هللا هنا ستطرح.  االنتخا مبا أن  : كده مبعادالت الر

ألن  ، فال جمال للرجوع حلاكمية الشعب مرة أخرى ، واآلن مبا أن احلاكمية هلل . تبقى احلاكمية هلل ، والشعب قال احلاكمية هلل ، احلاكمية للشعب
وطبعا ساعتها سلم ىل ع الدميوقراطية .  احلكم مبا أنزل هللا : تعاليم الدين واضحة جدا هنا . لرجوع حلاكمية الشعب حاكمية هللا ال تعرتف

ن ومساواة املرأة وكل العبط بتاعكم ده ا أهل احلل والعقد هى أحزاب  ، وتداول السلطة واملواطنة وحرية األد فاألحزاب الوحيدة الىت سيسمح 
ملصطلح الشيعى  (بعدها يبدأون ىف تصفية بعضهم البعض جسد كى يعرفوا أى املذاهب هو الفرقة الناجية  ، ةاألئمة األربع أهل احلل والعقد أو 
ا  مهسةڤيتو على كل هم من ال حيكمون لكن من حقهم ال ، والية الفقية   . ) أو من يفكرون ىف ترشيح أنفسهم للحكم من حيكمونيهمس 

ذه الطريقة اهلمجية املتخلفة اليوم ؟ هل ميكن مثال أن تطبق اجلزية ؟ ما هذا الكالم -   . ال أحد يفكر 

جايز  ، تقريبا كل البليون ونص مسلم ، أوال أحتداك أن كل األفكار دى موجودة جوه كل متدين . أنت على نياتك أوى  حاج ؟ ال أحد -
ينه ىف عين ، ما بيقوهلاش ألن الظروف موش ساحمة قشته موش  ، داميا املتدين يبص للمسيحى من فوق لتحت.  يه وىف طريقة كالمهلكن  ولو 

هم  ؟ أمان إيه ؟ كنف إيه وأمان إيه وأنت حمتل أرضى.  ها يقولوا لك كنف اإلسالم وأمان اإلسالم ومحى اإلسالم ، الزم يقولوا لك ذمة وجزية
وده  ، نظرات والتساؤالت الداخلية تنقلب لكلمات تلقاه داميا يتكلم عن مساحة اإلسالمملا ال ؟ روح امحى نفسك األول ؟ محى إيه ؟ شوية فراخ

وطبعا مستىن جواه  ، كلها كحق مستحق ، أو حىت استالب أمواله ونسائه وقتله ، ألن معناها أن من حقه الوصول ىف معاملته ملستوى العبيد
طاملا تركوا لك اخليار احلر  ، أو على األقل حقوق هلم ، على فكرة شايفينها مساحة جبد وهم.  اليوم إللى يتطبق فيه اإلسالم ويقدر يعمل كل ده
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تون  ، هذا نوع من التضليل املتعمد املتكرر جدا ىف اخلطاب اإلسالمى ؟ أنت عارف أصال كلمة مساحة معناها إيه . ىف عدم اعتناق اإلسالم
من يسمع كلمة اإلسالم .  وغالبا ما يكون العكس مما تعنيه الكلمة فعال ، سلفا وقدروه جيدابكلمة لتقع على أذن السامع مبعىن خمتلف يعلمونه 

بينما السماحة تعىن علو اليد والسماح أو عدم السماح من قبل من  ،  forgivenessيذهب ذهنه ألنه دين تسامح  allowanceدين مساحة 
  . هم األعلون

ن وإنه ليس دين سالم وإنه انتشر حبد السيفيعىن أنت تشارك أعداء اإلسالم مقوالت إ -   ! ؟ نه ال حيرتم بقية األد

أللفاظ.  مل أقل هذا ، ال - دائما أبدا هذه هى طريقة  . هكذا -وال حىت لفظ السماحة-لكىن شخصيا ال أعتربها  ، ميكنك اعتبارها لعبا 
ونريد تكرمي عيسى فننفى صلبه  ، ونريد تكرمي أهل الذمة فال ندخلهم اجليش ، حنن نريد تكرمي املرأة فال خنرجها من البيت : اخلطاب اإلسالمى

وإن كنت حىت اليوم مل أفهم كيف أن عدم  (بينما ما يقصدونه هو اسرتقاق املرأة واستعباد غري املسلمني ودحض عقيدة ألوهية املسيح  ، املهني
هم دائما أوصياء عليك يعرفون مصلحتك أكثر  ! ) ا هو مستوى تفكريهملكن هذ ، صلب املسيح ورفعه للسماء بدال من ذلك يقلل من شأنه

إذن املشكلة ليست ىف املتكلم الذى يعرف .  ولو قتلوك سيقولون لك هدفنا أن نرحيك من منغصات احلياة الىت رمبا حتدث لك الحقا ، منك
أو  ، إمنا يفرح مبا فهمه فهما سطحيا وجاء على هواه ، الفهم والبحثلكن ىف املستمع الذى ال يفهم وال يريد أن يبذل جمهودا ىف  ، جيدا ما يقول

الغرب الساذج يفرح حني يشجب أو يدين أحد من األزهر .  جيب أن تفهموا بدقة كيف يفكر اإلسالميون.  خد رأس القبة ويطري كما يقولون
ا غري  ،  هل تشجب أو تدينلكن السؤال الذى كان جيب توجيهه له ليس  ، أو من بعض اإلخوان التفجريات ا ليس أل ا ويدينو فرمبا يشجبو

إذ لو كان هؤالء خارجني  ، هنا ستجدهم يرفضون بكل العناد.  السؤال الصحيح هو هل أولئك كفرة أم ال . إسالمية إمنا ألن توقيتها غري صحيح
وماذا تقول  ، جيب أن تفهموا بدقة كيف يفكر اإلسالميون.  لموما أحلى وأسهل التكفري كما تع ، فعال على اإلسالم ملا ترددوا ىف تكفريهم

لضبط فعال حيرتم  ؛ اإلسالم حيرتم األنبياء ورسائلهم ، تقانيا -١:   ما قلته أنت للتو هو ثالثة مزاعم ال أساس هلا ، لنسبة هلم.  الكتب 
ذات  . ؤمنون أن املسيح إله فليسوا مسيحيني إمنا كفار وجيب قتاهلمأما باليني املسيحيني الذى ي ، لكن املسيحية كما يفهمها هو ، املسيحية

م ، احلالية ) احملرفة (أما اليهود ويهوديتهم  ، حيرتمها كما يفهمها ويفيد منها ، الشىء عن اليهودية د  - ٢.  فهم أبناء قردة وخنازير وجتب إ
فعندما يصبح الدين كله هلل سيعم السالم  ، وهم يقصدون هذا حقا ؛ م دين سالمكل اإلسالميني مبن فيهم اجلهاديون يقولون إن اإلسال ، تقانيا

ممنوع  ؛ حىت يتحقق هذا هو مل وال ولن ينتشر حبد السيف ، تقانيا -٣أيضا .  إذن اإلسالم دين سالم وهدفه النهائى هو السالم ، على األرض
ستثناء األسرى (شرعا أن تعذب أحدا حىت يسلم  ستثناء أبناء العمومة من القبيلة حيث كان ممكنا املساومة بني السيف  ، طبعا  أو أحيا 

ليف القلوب شريعة اإلسالم  ، اإلسالم ’ حكم ‘ ، رمسيا ودينيا ما انتشر حبد السيف هو تطبيق شرع هللا.  ) فسيان وأشهر حالة هى أبو ، و
ب أى بلد.  وليس اإلسالم نفسه لو قالوا لك  ، على احلدود تقول إنك أتيت لنشر اإلسالم بني شعبها ، من حقك أن تطرق جبيوشك 

م من إله الكونختربهم أ ، ’ موش عاوزين النهارده ، متشكرين ‘ وهم ما إال  ، ن من حيث املبدأ ليس من حقهم هذا ألن تلك الرسالة جاء
س أن تذبح مئات اآلالف حبد السيف ، لو حاولوا اعمل فيهم ساعتها بسيفك . پوسطجىال س أن تفرض قوانينك ولغتك وجزيتك  ، ال  ال 

لزعي ، حبد السيف س أن توقع الرعب ىف قلوب اجلميع  س أن تستخدم  ، ’ اسلم تسلم ‘ق فيهم بقول الرسول ال  بل وعلى الصعيد الفردى ال 
أن تضع :  فقط شىء واحد ليس من حقك أن تفعله على وجه اإلطالق ، السيف ألشياء كثرية وألى مربر يعن لك وال حد يقام عليك ساعتها

لكن ال إكراه صريح مباشر فردى على  ، دعه ميوت ، دعه يسلم ، قارهبه بكل الطر  ؛ هذا السيف فوق رقبة شخص فرد حمدد وتقول له اسلم
ملعروف وتنهون عنهل تعرف ما معىن .  دخول اإلسالم املذكرة التفسريية أخرجها البخارى ىف كتاب له على لسان دمحم تقول  ؟ املنكر مرون 

م ىف السالسل  ، خري الناس للناس ، للناس امة أخريتكنتم خري  ‘ أى أنك تفعل خريا جبر الناس  ، ’ ىف أعناقهم حىت يدخلوا ىف اإلسالمتون 
الذين يعارضون الباقني ويقولون  ’ املعتدلون ‘هذا هو املعىن الذى يفهمه اجلميع مبن فيهم  . ألنك تساعدهم بذلك على رؤية احلق ، من أعناقهم

تعريف كلمة إسالم وردت  . فسكة أبو زيد كلها مسالك ، ظلت سارية املفعول ألن ال فرق كبري إن ، آية غري منسوخة ’ ال إكراه ىف الدين ‘إن 
ملرة.  ’ ) لك  دمحم -حنن األعراب-أى استسلمنا  (ال تقولوا آمنا بل أسلمنا  ‘ىف القرآن نفسه  ومبا أنه  ، بل سياسى حمض ، تعريف غري ديىن 

طبعا دع جانبا أن حماولة التعريف جبذر  (شاكلة أن اإلسالم هو التسليم واخلضوع هلل فهو جيب كل التعريفات الدارجة من  ، تعريف القرآن نفسه
  . ) ! ومنها السالم ، الكلمة وهو سلم

  ؟  وماذا تعرف أنت عن اإلميان -
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ألموال  ) شرعيةاحلرابة ال=  (إطاعة هللا والرسول واجلهاد :  هو موجود ىف اآلية التالية مباشرة.  أعرف أن تعريفه أنيل وأضل سبيال -
من اللحظة .  وليس تسهيل طريق اجلنة ألمثال إدوارد ومينا ، االستحالل واالسرتقاق مها غاية اإلسالم:  ختصار دقيق.  واألنفس ىف سبيل هللا

جلنة وحور العني فقط كما تزعمون أي ، األوىل كان هدف اإلسالم واضحا ملخرتعيه وألتباعه سواء بسواء لغنائم  ، ها البسطاءدمحم مل يعد  إمنا وعد 
السم واملقدار تى أصال ىف أغلب احلاالت بل قسمها عليهم  لفعل مت الحقا حتصيل التشيكات  ، قبل أن  ت ىف حياته و لفعل أغلبها مل  و

املهم ىف كل  ، إخل …ء األصفر لك كذا  فالن من مال البحرين وكذا  عالن من سوار كسرى وكذا  خالن من نسا:  آجلة االستحقاق هذه
ن كما اعتادها الناس من كل من ادعى النبوة والرسالة هى فقط جمرد دعوة  ، األحوال أن مل حيدث أن خطر ببال أى من كل هؤالء أن األد

الناس لإلسالم هو مفيد فقط بقدر  وحتول ، إمنا بسط شريعة اإلسالم على كل العامل ، اهلدف مل يكن يوما هداية الناس للعقيدة.  لكالم واإلقناع
ملال كما جيرى اآلن ، احلاجة إليه ىف السيطرة على العامل م  ليف قلو لكن بعد السيطرة على األراضى ال يهم   ، مثل أسلمة بعض أبناء الغرب و

إلسالم فليدفع اجلزية ويقبل العيش مواطنا من   يشأومن مل ، من شاء أن يؤمن فليؤمن فيأمن على نفسه وماله . كثريا أن يؤمنوا أو ال يؤمنوا 
لذات حني تكون اجلزية واالسرتقاق مصدرا لعائد ماىل أكرب ، أو يقتل ،  الدرجة الثانية س بعدم اإلسالم  ، واإلسالم ازدهر حني   وعامة ال 

ختصار ، وعندما أسلم اجلميع عم الفقر ، كانت عائدات اجلزية ضخمة   ! ديدة ميوت اإلسالم واملسلمونبدون غزو بالد ج:  أو 

  ؟ فيصبح حكم أقلية ، ويقبل اجلميع العبودية ، طبعا ىف رأيك كان ممكنا نظر أن ال يسلم أحد -

مثال لو ضربت ذميا وسرقته واغتصبت زوجته وبناته .  من املمكن أن تدفع اجلزية وأيضا تقتل ؟ أنت فاكر العبودية سهلة كده!   ريت -
ا أمام احملاكم طاملا هى .  لن تعاقب ، أو حىت قتلتهم ، ريانهأمام أهله وج السبب بسيط هو أن شهادة أى من كل هؤالء كذميني ال يعرتف 

ملشى وسط الشارع ، الذمى عبد تقريبا.  الزم يشهد مسلمني ىف صفك.  شهادة على مسلم  .  وال ارتداء أحذية وال تغطية رأسه ، ال يسمح له 
مث قل ىل منذ مىت كانت للدولة  . فهذا حرام ، لكن أن تعذبه من أجل أن يصبح مسلما ، هذا حق ، وتغتصب بنات الذمى أنت تسرق وتضرب
النهارده أعضاء مسلمني ىف الكوجنرس بيقولوا علنا من قال أن األمريكى جيب أن .  كل الدول املتعاقبة مل تقر بشىء كهذا أبدا  ؟ اإلسالمية حدود
.  وأراهنك بعد شوية ها يبتدوا يقتلوا املسيحيني أو إللى بيتكلموا إجنلش ، غزو صريح يعىن.  جيب أن يتكلم اإلجنليزية أو ، يكون مسيحيا

ملعتدلني ، اإلخوان أو آل سعود أنفسهم .  شوية ويقولوا كل العامل أرض دعوة ) احلرابة الشرعية=  (بيأجلوا اجلهاد املسلح  ،  أو من يسمون عامة 
م حاسني أن نفوذهم تغلغل ىف كل حتةكل العامل وما فيش داعى دلوقت  ، إللى ربنا إداها هلم هلدف پرتولوالربكة ىف فلوس ال ،  فسطاط سالم أل

وممكن حياربوا ىف كل حتة لو أحسوا  ،  وفعال حاربوا ىف حتت ىف البوسنة والشيشان.  ] بتشديد الالم [للسالح إال كرتوش أو علشان ختلص 
جلهاديني ، فيها ’ نيلتمك ‘ ت طويلة  . وإال ما معىن أن يسموا أنفسهم  تفاقيات أو هد أحيانوا يطالبون مع احلكومات أو مع إسرائيل 

، إمنا فقط هدنة من طرف واحد هو  ال هى معاهدة وال حىت هدنةأى  ، املسلمة احلديبية-وهى عبارة دقيقة تعىن ىف األدبيات العربية ، املدى
اون ىف شرع هللاو ،  أنت حية الطرف  ، حبد أقصى عشر سنوات ما عداها هو  فمن حقه أن ينهيها ىف أية حلظة  -أى املسلمني- اآلخرأما من 

م حاليا يعتمدون فقط الوسائل السلمية والدميوقراطية.  يشعر فيها أنه قادر على التمكن منك تى بنتائج ممتازة منذ كان صالح  ، يقولون إ ا  وأ
لتاىل ليسوا ىف حاجة  ، وال تزال النتائج ممتازة حىت اآلن ، أبو إمساعيل يعيد تفصيل الدستور املصرى كل عدة شهور حسبما عن له املزاج م  وأ

ام الدين إال أنه هناك مجاعات أخرى ال يعرفها أمثالكم برتد تقول مرحلة احلديبية دى قبل مت ، ماسة للعنف قبل الوصول ملرحلة التمكني الكامل
  . وال جيوز القياس عليها

إمنا سلم  ، وأنت الصادق موش سلم على الدميوقراطية ‘:  وعقب مؤيدا ، بدال من أن يثور احلاج على كالم كهذا هدأ هدوءا غامض السبب
س مغفلة ؟ اإلخوان بتوع الدميوقراطية واحلداثة.  عندك حق.  على أرواحنا نفسها م بيكلموا  ويني  ؟ هم فاكرين أ حىت لو كانوا جبد موش 

ىن ، كفاية عيل واحد صغري زى أصحابك املضللني بتوع أسيوط يكفرهم  ، يطبقوا الشريعة  ، أو حىت موش حمتاج يكفرهم ؛  وتتقلب كل حاجة 
رخييا وتراثيا  ، حىت ىف مصر.  طاملا زى ما بتقول املرجعية عندهم معروفة ومتفق عليها اجلميع سلفا ! على رأيك.  كفاية يفكرهم لو قلنا ثقافيا و

حىت لو فرضا صدقوا ىف مقولة املستضعفني ىف األرض بتاع  . سيقولون لك نصوص الشرع فوق كل شىء ، املصريون ال يفضلون اإلسالم املتشدد
صر ريپيروبيساخلوميىن لن يكونوا أقل سوءا من  ملستضعفني ىف األرض يوم تص ، أو لينني أو  أول مرة تقول  ؟ تصدق!  بح هلم السلطةوما أدراك 

  . ’ ! حاجة صح
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ماذا  ‘:  لكن ونس رد بربود يكظم غيظا هائال ،  قاهلا احلاج بلني وهدوء معتقدا أنه هكذا ينهى النقاش إىل كلمة سواء يرتاضى عليها اجلميع
  . ’ ؟ تعرف أنت عن أصحاىب بتوع أسيوط

  ! هناك ىف السبعينيات وال بد أنك مسعت عنهمأنت درست  ! جمرد استنتاج ! ال أعرف شيئا -

مني  ! ؟ مضللني إيه  حاج.  كلمة مضللني هى آخر كلمة ميكن أن تنطبق عليهم  ! أ كنت صديقا محيما ألهم أمههم ، أ مل أمسع عنهم -
مث قرروا قراءة  ، ) ل حرف من حروف الكلمةمشددا ك (دول أصال كانوا ليرباليني !  إذا كانوا هم إللى اخرتعوا احلدوتة كلها ؟ إللى ضللهم

  ! القرآن

تى أبدا ( - ييدا لن    . لوال الفقر ما كانش فيه إرهاب.  الفقر بيعمل حاجات وحشة ىف الناس ) : ظرا لوحيد مستجد منه 

كان أهاليهم أحسن منا كلنا  ، دولوإللى اخرتعوها .  وهم إللى اخرتعوها ، قول لك ما كانش فيه حدوتة أصال ! ؟ فقر إيه  حاج -
پتمرب كانوا س ١١هل إللى انتحروا ىف .  إمنا ىف أى وقت ، موش من أصحاىب دول ، هات ىل اسم منظر واحد للجهاد كان فقري . عشرين مرة

  ! ؟ فقراء وال حمتاجني

ظرا لوحيد لعله جيد فيه نصريا لشىء آخر ، ضار كفا بكف ( - الشىء  ، فعاله أنه آخر ما ميكن أن يؤمن به وحيدسيا ىف غمرة ان ، و
  ؟ أكيد التعذيب هو إللى خبل مخ العيال دى ) : املسمى حبقوق اإلنسان

 ،  فلوس ، احلكومة كانت مدلعاهم ع اآلخر ؟ أنت ها تعملى فيها وحيد حامد ؟ تعذيب إيه  حاج ) : ونس يعود بذات احلدة ( -
مسيحيني املدينة  . ولو كانوا قتلوا ألف منهم ما كانتش ها متس شعرة واحد فيهم ، وعيني ذوى عاهاتخلوا كل الشي.  وكل حاجة ،  وشقق

وكانوا بيخلوهم هم  ، شبعوهم ضرب . يناموا ع األرض ىف عز الشتا شهر كامل ، املطعم ، حطوهم ىف بدروم مبىن ب - مئات-اجلامعية ىف أسيوط 
ولو اتنني إخوات موش ها أحكى لك   ، ومليون حاجة ، يعروهم وخيلوهم يلحسوا البالط ، لعبةنفسهم يضربوا بعض على وشهم زى ما تكون 

  .  حاج هم إللى اخرتعوا التعذيب موش احلكومة.  كانوا بيخلوهم يعملوا إيه ىف بعض

  ! حمدش مسع على حاجة زى دى -

  . الحظ أنك قلبت وبتدافع عنهم!  أ شفت ، أنت ما مسعتش -

م  ، ظل وحيد صامتا صمت األحجار طوال الوقت إال من نظرة هامسة تبادهلا مع اللواء عزمى عندما اقرتب ونس من ذكر أمور تزامنت مع أ
ليا ، اآلن فقط يتدخل مدافعا عن ضهرى.  السادات األخرية ت سري ن املوقف  حني بدل الطرفان مواقفهما فيه دون أن  ، والسبب أنه شعر 

  . ’ !  بتاع نظرية املؤامرة ، أنت قلبت وبتدافع عن احلكومةزى ما  ‘:  يشعرا

  . خلينا ىف املوضوع -

حتبون فقط  ، ، وبينما ال تفهمون أى شىء موضوع لغاية دلوقت ١٠٠أنتم دخلتو ىف  ؟ أى موضوع)  : وقد وصل السخط لذروته ( -
ر النساء حمرتىف أصدقائى هؤالء ليست هلم أية مطامح أرضي ! احلديث عما ال تعلمون هم من عدميى اخللق أز ة وضيعة كاإلخوان ومن شا

م معدن آخر متاما من البشر ؛ الكذب والتقية   !  إ

 
  ! وسأجعلك حمافظا ألسيوط ، سترتك االستخبارات ؟  ومل ال

ا كانت كبرية حقا صصككل ق-عادت االبتسامة لوجهه وشرع ىف سرد قصته الكبرية  ، بعد قليلونس كاملتوقع ذهبت غضبة  ه أو من اجلائز أ
سيوط : هذه املرة إذ كانت  ، أثناء دراسته اجلامعية الىت بدأت بعيد حرب أكتوبر بشهر ونصف قصة صداقته مع زعماء اجلماعة اإلسالمية 

  . الدراسة قد بدأت ىف تلك السنة متأخرة عن موعدها

 ،  طوابق ٥مكون من  ،  مرتا ١٠٠املبىن الرئيس عبارة عن مبىن طويل ال يقل عن .   معاضخامة ومجاال ، مبىن كلية اهلندسة كان مفخرة عصره
بعة .  معلق على أعمدة وحتته مساحة مفتوحة ، مرتا ٢٥األوسط بعرض حنو  ، وطوليا منقسم لثالثة أجزاء واملبىن برمته كان أحد أربعة مبان 

كان عبد .  وما إليها چيولوچيةحرارية و  ، وضلعا املستطيل اآلخران كا خمتربات أخرى.  ولهالورش امليكانية مواجهة لكامل املبىن بط.  للكلية
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لوقوف طويال ىف هذا املسطح األخضر الذى حتيط به األبنية األربعة ، أى ونس ،  النىب أو حتديدا ىف املنطقة املفتوحة حتت  ، ممن يستمتعون 
ن ألقسام كلية  ، ان ال بد وأن تعربه كل بنات املدينة اجلامعية الواقعة للجنوب من هذا اجملمعوالىت حيث ك ، الثلث األوسط للمبىن الرئيس ىف ذها

والواقع أن اسم كلية العلوم مل يكن امسا .  كل منها حيمل اسم أحد أقسام كلية العلوم ، أقسام ٦وهى جممع ضخم آخر من  ، العلوم الواقعه مشاله
ستثناء السنوات النهائية الىت تدرس ىف املستشفى الواقع خارج احلرم  ، نا كامل كليىت الطب والصيدلة أيضاألنه كان يستضيف ضم ، دقيقا

مث يصعدن السالمل اخلمس املمتدة بطول  ، كان ونس يتطلع للفتيات وهن يعربن القلب األخضر لكلية اهلندسة.  اجلامعى ىف مدينة أسيوط نفسها
ت ىف الطرف الثاىنمث جيتزن هذا هب ، هذا الثلث رغم أنه طويل وعريض وال .  مث يرقبهن وهن عائدات ىف املساء.   وطا مخس السلمات األخر

ية فتاة من أسيوط ، ورغم نشاطة االجتماعى الواسع ، ميكن إال أن تلحظه ولو كان واقفا وسط عشر أشخاص وانتظر إىل أن  ، إال أنه مل يرتبط 
  . عاد لدمياط

وبوابة قسم  ، كنت جتد بوابة قسم اهلندسة امليكانية إىل ميينك ، أى جعلت الورش إىل ظهرك ، املساحة ونظرت للشمال لو وقفت ىف تلك
و.   اهلندسة الكهربية إىل يسارك و قسم اهلندسة امليكانية.  كل بوابة تقود إىل  كان يسبقهما ىف  . تعرف ونس ألول مرة بعاصم وعصام ، ىف 

كانت اجلامعة كلها تعج مبجالت احلائط الشيوعية ملتهبة الكلمات .  سرعان ما أصبحا زمالء ىف سنة أوىل ميكانيكامث  ، السن بعامني
ويدعوان الزمالء للكتابة  ، وكا يعلقان صحفا بيضاء متاما ، أما عاصم وعصام فقد أسسا أسرة خاصة للقسم أمسياها أسرة األصدقاء.  والشعارات
أنه مؤشر للخواء أو  -ىف قول البعض-إىل أن اتضح بعد قليل  ، ع أن ذلك مؤشر حترر فكرى وانفتاح وإميان بتعدد الفكرختيل اجلمي.  نفسهم

لعصى والسالسل احلديدية يقودان اجملازر ضد الطلبة الشيوعيني ، إذ اختفيا لنحو شهرين ؛ البحث عن طريق أكثر منه موشرا للحرية مل .  مث عادا 
فهني ، وكثريا جدا ،  لكن انضمامهما فرق كثريا ، وال املؤسسنييكو األوائل  فهني وظلوا  يهمهم تقصري اجللباب  ، فتقريبا كل الباقني كانوا 

 ماعلى أاليوم تشري هلما الصحف .  ) احلرابة الشرعية=  (وارتداء الساعة ىف املعصم األمين أكثر مما يهمهم فهم احلكمة العميقة وراء اجلهاد 
والىت تصاعدت حىت أخذت صورة تنظيم القاعدة وغريه من التنظيمات ،  لعقل العميق لكل احلركة اإلسالمية املسلحة الىت بدأت ىف السبعينياتا

لذات يشريون ألنه مؤلف أهم األدبيات . اجلهادية العابرة للقارات كمة وكذا كاتب املرافعة الىت ألقاها عمر عبد الرمحن أمام احمل ، وعن عصام 
فهو مل يكن قد برأ بعد من إصابته البليغة خالل  ، وعن عاصم تذكر كل مصر أنه السجني الذى كانوا حيضرونه على نقالة . نيابة عن كل اجلماعة

  ! اليوم التاىل الغتيال الرئيس السادات ، هجومهم الكاسح على مديرية أمن أسيوط صبيحة يوم عيد األضحى

جلامعة  -خبالف اهلندسة-جممع املباىن الضخم الثاىن  ، الشيوعيني يدور ىف كلية العلوم كان معظم تلك املواجهات مع فيما يسمى ىف أسيوط 
الذى كان رئيس  ، كان النشاط برمته مدعوما من احملافظ دمحم عثمان إمساعيل.  ١٩٧٥بدأت هذه املواجهات ىف أوائل سنة  . اجلديدة

وعرف الحقا أنه هو الذى اقرتح على الرئيس السادات فكرة االستعانة  ،  دهائه وكفاءتهاستخبارات حرب أكتوبر وال يشك أحد ىف
وتكرر طبق  ، حوار دار ىف بداية عقد السبعينيات.  ’ ! وسأجعلك حمافظا ألسيوط ، سترتك االستخبارات ؟ ومل ال ‘فرد عليه  ، إلسالميني

نية قبل أقل من عشر سنوات  : مع اختالف املناسبة ، چيمى كارتروبني رئيسه األمن القومى  صحنسكى ز چينيو بر بيجيز بني  ، األصل مرة 
مل ينبذ الفكرة بل جعلها الشىء الوحيد الذى ،  رغم ما عرف عنه من حزم وحدة وميل للمواجهة ، الرئيس رجيان . ڤييت ألفغانستاناحتالل السو 

ن جعلها جزءامث مناها  ، ميكن أن يرثه عن والية كارتر الكارثية سياسة اقرتحتها .  من سياسة جلوبية متكاملة أعم لتقويض الشيوعية سلوبه هو 
وكلمة حمافظ  ( .  Reagan Doctrineومسيت إعالميا فيما بعد بـ  ، Heritage Foundation هرييتيدچمؤسسة دراسات حمافظة امسها 

ء املؤسسني ألمريكا فكار اآل ت الشخصية وليس ، عندهم تعىن اإلميان  هنا مل .  ) التدين أو التزمت األخالقى أو التفكري الرجعى أو معاداة احلر
ڤييتنام أجنوال نيكاراجوا مشلت  . إمنا مشلت كل حركة معارضة للشيوعية ، ومل تعد قصرا على دعم اإلسالميني فقط ، تعد ختص أفغانستان فقط

لقد جعل رجيان من كل أرض  ،  ختصار . كما حدث مع ليبيا ، التدخل العسكرى املباشرومشلت أحيا  . مكان، كل  پياإثيو كمبود الوس  
را ملتهبة حتت أقدام السو  لسقوط املروع إلم،  ڤييتالكوكب    ! پراطوريتهموعجل 

  ! ١٩٧٥خلينا ىف  -

سنة أقدمية ىف الزواج  ٢٠ادة كنت حتتاج وإللى ع ، كان احملافظ يعطى كل طالب من اجلماعات شقة من إللى كان امسها املساكن الشعبية
خد واحدة مل يكن عاصم وعصام يظهران  .  ده طبعا خبالف الفلوس وكل أشكال الدعم إللى تتخيلها داخل وخارج اجلامعة.  واإلجناب علشان 
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لقسم اجة الوحيدة إللى كانت واضحة أو ملموسة احل.  ومل حيصال على بكالوريوس اهلندسة أبدا ، ومل حيضرا احملاضرات وال غريها.  كثريا عند 
أغلب املناقشات حوالني صحف .  دى كانت أول مرة كنا نسمع فيها كلمة امسها قوانني وضعية.  هى املطالبة بتطبيق احلدود ، لنا كطلبة صغريين

بسبب سذاجتنا بينما الناس دى كان هلا  ده ، احلائط اإلسالمية كانت هل معقول نرجع نقطع اإليدين وجنلد ونرجم وجنز الرءوس ىف الشوارع
ىن ما.  لقد جتاوزا مبراحل أحالم دمحم عثمان إمساعيل ىف ميالد سيد قطب جديد على يديه.  تفكري  مل  ، تنظريا وأفعاال ، سيد قطب ، ملقارنة 

  . يكن سوى طفل كسيح

ما مل تنقطع قط ، أ ما كان الفكرة .  األول جمليئه ألسيوط عنت لونس فكرة أن يكون منظم رحالت منذ اليوم . ما يهمنا هو أن صلة ونس 
.  كان قبل كل عيد أو أجازة طويلة يعلن عن رحلة ذهاب وعودة للقاهرة.  أن الرحالت اجلماعية حتصل على ختفيضات ىف السكك احلديدية

ترفيهية وسياحية مثال لبحرية قارون ولعيون املياه الطبيعية  . أخرىلكن أحيا كان ينظم رحالت  . هذه كانت جملرد توفري نفقات السفر على الطلبة
ا يوم واحد ىف شم النسيم ، أو مثال للمنيا . لفيوم لنوادى املمتدة بكورنيش النيل فيها ، مد الكورنيش  ، وتشتمل على نزهة نيلية وجلوس 

وأحيا طبعا بعض رحالت لألقصر .  كل مدن حوض النيل ، ى النيلاألخضر األطول واألعرض ىف كل املدن املطلة عل ، األشهر واألمجل
  . وإن مل جتد إقباال كبريا الرتفاع تكلفتها ، وأسوان

حني أصبحا إسالميني مل يثقا فيه كثريا كى يكون عضوا .  توطدت عالقته بعاصم وعصام حبكم طبيعته االجتماعية الىت يستلزمها بيزنسه
ا  . ه حلنكته وخرباته البيزنسيةلكنهما متسكا ب ، جلماعة ت الىت بدأت تصدرها اجلماعة اإلسالمية بعد سيطر وعهدا إليه بطبع مذكرات االمتحا

لتاىل هو مل خيسر ماد من سيطرة اجلماعة على احلياة االجتماعية .  لكن على الئحتهم هم ، الذى أبقوا عليه رئيسا له ، على احتاد الطالب
مث إن .  جامعيا منعوا كل األنشطة الرتفيهية وضربوا رواد احلفالت وحاربوا الرحالت.  بل على مدينىت أسيوط واملنيا بكاملهما ، ليس للجامعة فقط

عتباره عيدا وثنيا ، رحلة كرحلة املنيا مثال مل تعد ذات معىن  وأصبح كورنيش املنيا لطول ، ألن الناس كلهم منعوا أصال من االحتفال بشم النسيم 
  . ىف كل الفصول للصداقة واحلب واجلمالدائما ڤاال بعد أن كان كرن ، السنة خرا مهجورا

.  ) هكذا كنا نسميهم حىت ال يدخلنا وحيد ىف متاهة التعريفات (ىف األول وعلى عكس كل اجلامعة إللى كانت شيوعية كانوا ليرباليني  -
 ، والطلبة هى إللى تكتب.  ال شىء عليها ١٠٠×  ٧٠جمرد أفرخ  ، حف حائط بيضاءويعلقوا عند ىف القسم ص ، بيقرءوا كل حاجة كانوا

س دوغرى وال تعرف تلعب وال تراوغ  ، إللى أقدر أشهد به وشهادة احلق هلل موش إلنسان.  وشوية شوية ابتدوا يقروا القرآن ويبحثوا الناس دى 
لتقية ، لكالم   . أو ما يسمى شرعا 

 
  ، عادى أىن أول مرة أشوف علماىن متطرف بيدافع عن اإلسالميني املتطرفنيإللى موش 

  ! زى ما تكونوا ىف مركب واحد

  ؟ أظن لو مسعوا إللى بتقوله عليهم دلوقت كانوا قتلوك -

م ده ! لعكس ؟ يقتلوىن - قوله على لسا  ، ىت كلمة زى اإلرهابح.  كله كالم يتباهون به وال يوجد به كلمة واحدة خيجلون منها ، إللى 
منا  ’ …ترهبون به  ‘ويعتربها مديح وتنفيذ لوصية هللا  ، يقول لك شكرا ، لو قلت لواحد فيهم أنت إرهاىب ، إللى ما كانتش طلعت على أ

املشكلة موش  . ) ! واملفروض يتباهى بتخلفه ألن األصولية هى عودة للوراء ، طبعا دلوقت لو قلت إلخواجنى أو سلفى أنت متخلف يزعل (
م عن اإلسالم سطحية جدا.  املشكلة أن السادات أو دمحم عثمان إمساعيل نفسهم كانوا هواة ؛ هنا بعد كل إللى .  ففوجئوا مبا مل يتوقعوه ، معلوما

لك ، واحد.  مسكت الشرطة واحد منهم ، حصل ديداتوراح يديه أ ، واحد كان قبل كام يوم دخل على مأمور قسم املنيا ؟ خد  إن  ، وامر و
وبقت اخلطوة إللى جاية هى عقاب  ، وفعال نفذ التهديدات إللى قاهلا.  وهو نفسه ها ينال جزاءه ، ما عملش كذا وكذا ها يعملوه هم بنفسهم

دفاع عن النفس كانت ىف حالة .  الشرطة ما حتركتش إال ملا بقت هى نفسها مهددة ، ختصار كده.  الشرطة على تقصريها ىف تنفيذ أوامره
م ها يتحطوا على  ، يعىن علقوا يفط ىف مداخل  . زودوها أوى ىف الشارع ١٩٧٩ىف أوائل .  أربع سنني كاملة.  استحالل الدم listألن عارفني أ

لداخل كا ، ’ حى املولد النبوى -إمارة املنيا  - مجهورية مصر اإلسالمية  -اجلماعة اإلسالمية  ‘األحياء تقول مثال  نت تطبق احلدود على و
رة بعد قطعها ىف اخلارج كانوا مثال  ، ’ أرض املولد ‘مل تقتصر أنشطتهم على .  السكان مسيحيني ومسلمني وتعلق رءوسهم على أعمدة اإل
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ألعياد على كورنيش النيل ىف املنيا س وصيدليات وحاجات أو ميارسون بلطجة وحرق حمالت مخور وكنائ ، بيضربوا الناس العادية إللى بيحتفلوا 
كانت  ، كان فيها مثال أمساء مشهورة حملال نظارات أو ساعات أو صيدليات.  املنيا دى على فكرة غريبة شوية.  نية ىف األحياء السكنية نفسها

كان  ، رة ومشهور جدابينما إللى موجود هنا ىف القاه ، صاحب االسم ، هى األصل إللى ممكن تقابل فيه صاحبها األصلى األرمىن أو األجنىب
درة موش كده.  جمرد الفروع ىن غري القاهرة ، جايز ىف األسكندرية ؟ حاجة  قول لك .  إمنا عامة صعب يكون األصل ىف مكان  كل إللى 

م لقوة والتهديد يعىن  ، تغيري االسم ) املسلم طبعا (وكمان فرضوا على املشرتى اجلديد  ، واضطروا يبيعوها ، عليهم دول اتكسرت حمال حرموه 
سم الشهرة اجلماعة ملت كل الطلبة املسيحيني من كل مباىن املدينة  ؟ حصل إيه ىف أسيوطعارف ملا امتسك الواحد ده  ، املهم . من االستمتاع 

وفعال ما أفرجوش عنهم إال ملا .  حبسوهم وعذبوهم ولو حاولت احلكومة تقرب كانوا ها يبتدوا يقتلوا الرهاين - احلكاية إللى حكيتها لكم- اجلامعية
  . أفرجت الشرطة عن املعتقل إللى ىف املنيا

  ؟  پتمرب هو مسألة وقتس ١١يعىن كلنا كنا مغيبني وحضرتك كنت فاهم أن  -

لطر  - ن  ا م ها يدكوا ما إن  ، إمنا أقدر أقول إىن كنت قاعد كل السنني دى مستىن حاجة زى دى ، يقة إللى متتطبعا ما كنتش أعرف أ
ا لكل عواصم الغرب حيث تفجر كلها ىف يوم  ، موال بن الدن ا من املافيا الروسيةشرتو ختيلى كان دائما قنابل نووية ي . مل يكن أكرب ويهربو

 ، پتمربس ١١سنوات كاملة بعد  ٦أو  ٥إمنا ظل الغرب  ،  موش كده وبس.  صحيحسنة ىف أسيوط طلع  ٣٥كل إللى فهمته من .  واحد
م كان  ،  وعندما بدأ يفهم ىف السنتني األخريتني ، يتخبط ىف فهمه لإلسالم چورچ كان ألول مرة يقول البديهيات الىت كنت أمسعها يوميا بنفسى أ

.  فقط أسباب دينية ، ال توجد أسباب اجتماعية وال سياسية وال اقتصادية لإلرهاب ما قدروش يفهموا أنه.  بوش لسه طالب ىف اجلامعة.  دبليو
ذه الطريقة  ، أصبح مقدسا ، لكن مبجرد أن كتب أصبح دينا ، جايز ىف وقته كانت فيه أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية وراء كتابة الدين 

 ، ما قدروش يفهموا أن املشكلة ليست ىف بن الدن ؟ وإال ما معىن أن يسمى دينا ، ومل يعد بوسع أحد تغيري حرف واحد فيه ، أصبح عقيدة
إما أن تقبلها وتنضم لتنظيم القاعدة أو  ، إمنا سورة التوبة ، ما قدروش يفهموا أن السؤال احملورى ىف اإلسالم ليس حىت القرآن ! املشكلة ىف القرآن

كما يعتربون اإلخوان چندة خفية  حيك معوجة فال يهتم بك أحد أو يعتربك كذا أو صاحب أوإما أن تلتف حوهلا بتفسريات ومتا ، أحد فروعه
مج .   وأحزاب تركيا اإلسالمية مثال ڤزيون قبل نشرة إللى بيجيبوه كل يوم ىف التلي ’ مكارم األخالق ‘الشيخ السمح البشوش الطيب بتاع بر

حلب والسالم واألخوة والتواصل و األخبار  ت منسوخة ، التعايش واآلخر وموش فاهم إيهيوعظنا  له أنه طول الوقت بيكلمنا  .  موش واخد 
له أن كل القصص إللى بيحكيها قصص من شباب الرسول يعىن بصراحة هو بيتكلم من غري ما يدرى عن مكارم أخالق  ، كمان موش واخد 

لذاتكما يعرفها من يسريون -إمنا مثال أخالق اإلسالم .  اجلاهلية ىن -على السنة كاإلخوان  .  كلها قتل ودبح وخيانة عهود ، حاجة 
مج    . وده موش هو اإلسالم ، موش أكرت ’ مكارم األخالق ) على ما تبقى من (جئت ألمتم  ‘مشكلتك  حاج أنك واخد اإلسالم من بر

  ؟ وما هى أخالق اإلسالم بتاع أصحابك -

هذا لعلكم  ، أنتم مل تعطونىن فرصة للحديث عما أردت أصال احلديث عنه.  يه أصل املشكلةأنت لسه موش فاهم إ : بص  حاج -
  . تفهمون حقيقة ما جيرى ىف الصعيد اآلن

  . ’ ! ؟ كل ده ولسه ما أخدتش فرصة ‘:  ويسخر روميو

.  أول اختبار هلاتوا برهانكم ها يسقطلكن ىف  ، ممكن خترتعوا إسالمات زى ما أنتم عاوزين ، أنت أو أى حكومة أو أى شعب ،  حاج -
لثا أو حال وسطا ، من املسلمني ٠/٠ ٩٩.٩تلك هى مشكلتك كما هى عينها مشكلة  لغري أن  ، أما مشكلىت أ فهى أنه حني مل أجد طريقا 

نت مؤمن زى كل الناس أ ك . أو أن أرفض وجود هللا نفسه من األصل ، أصبح جهاد أمحل السالح طبقا ألصح دين على وجه األرض
يبتدوا .  كان هلم طريقة ىف اإلقناع ، حىت ىف موضوع تطبيق احلدود ،  هؤالء منطقهم قوى للغاية:  إمنا وجدت نفسى أمام أحد طريقني ،  العادية

و فيه أحسن من إللى صنع يقولوا لك وه ، إذا قلت آه ؟ يقولوا لك هو إللى خلقنا وال أل ، إذا قلت آه ؟ معاك أنت مؤمن بوجود ربنا وال أل
وبكده يدخلوا لك ىف عدم .  والقرآن هو كتالوج اإلنسان ، أنت موش ممكن تشرتى ثالجة أو غسالة من غري كتالوج ؟ الساعة علشان يصلحها

منهم إال لو كنت قلت  وال ميكن تفلت ، وفرض العني ) احلرابة الشرعية=   (صالحية القانون الوضعى وضرورة تطبيق احلدود مث ىف تكاليف اجلهاد 
ال  ،  وإما أروح أتدرب على السالح ، لدرجة إما أكون علماىن وأتف على ربنا ، كالمهم كان مقنع جدا.  من األول خالص أ ال أومن بربنا
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لث وال حلول وسط برمتها تقوم على  إذا كانت جدليتهم:  وكانت احلجة الىت كتمتها ىف نفسى ، ومن تلك اللحظة قررت أكون علماىن . طريق 
إما أن اإلله :  هكذا هم أمام أحد أمرين ؟ فالسؤال املنطقى هنا هو من خلق اخلالق ، أساس واحد هو أن ال ميكن ملوجود أن يوجد بدون خالق

ر فرضيتهم األصلية الىت وهنا تنها ، وإما يكونون قد أنشأوا االستثناء أن من املمكن أن يوجد موجود بال خالق ، غري موجود ألنه حيتاج خلالق له
ا وجود اإلله   . يثبتون 

)  : ويضرب كفا بكف ( . أول مرة أعرف أنك علماىن متطرف ؟ وال جايز أنت إللى عديته ، أنت اتعديت من وحيد !  سالم سلم -
  ! تكونوا ىف مركب واحد زى ما ، إمنا إللى موش عادى أىن أول مرة أشوف علماىن متطرف بيدافع عن اإلسالميني املتطرفني ! عادى

أنت ال تستطيع أبدا أن ختتطف روح اإلسالم احلقيقى من أولئك .  ال أحد يقدم أو يؤخر.  أ ال أقدم وال أؤخر.  ال تسألىن أ -
س بتقول إن كل واحد من الـ .  ما فيش عشرين إسالم زى ما البعض فاهم.  اجلهاديني لعامل له نسخته بليون متدين ىف ا ٣أو زى حىت ما فيه 

مج .  الشخصية جدا من الدين اإلسالم الشعىب أو  -وعفوا للتعبري-اإلسالم بتاعك ده  ! ؟ وال إيه God of the Dayأنت ما بتشوفش بر
ن مسلم قالوا إللى لو بليو  ! ما ميشيش مبليم عند الناس إللى بتقرأ جبد ، اإلسالم املصرى أو البلدى أو إسالم كتاب القراءة للصف األول االبتدائى

س طيبني وىف حاهلم ، برضه ال يقدمون وال يؤخرون ، أنت بتقوله من يهمون فقط هم من حيملون السالح ويضربون ىف أسيوط وىف نيو .  طاملا 
ال حيددها لعرفت أن معايري التطرف واالعتدال  ، لو كنت قد وقفت يوما واحدا ىف مناقشات طلبة جامعة أسيوط مثلى ، كما قلت.  يورك

س ، لو أمسيت تدينك أنك الشخصى  حاج ضهرى شيئا غري اإلسالم.  مزاجك أو إحساسك أنت الشخصى لكن طاملا أمسيته  ، فال 
وأيضا حتدد ما هى  ، ما هو معتدل وصراط مستقيم وما هو منحرف وشاذ ، هناك نصوص منزلة حتدد ما هو اإلسالم.  اإلسالم فأنت مل تعد حرا

  . المروح اإلس

  ؟ هل ما تقوله هذا ميثل روح أى شىء -

هلل وعزة نفس ويرفضون التقية - تكلم عليهم جماهدين عظام وعندهم ثقة  ملرة.  أصحاىب إللى  .  الدين بتاعهم ما فيهوش متناقضات 
  . بصراحة كان عندهم حل لكل حاجة

 
  ! ستغمايةخليت ربنا بيلعب معا ا ! ده أنت نيلتها خالص ! الاااا

  . ’ ؟ حل إزاى يعىن ‘:  ينربى احلاج معارضا كاملتوقع

متشى مع  ’ ال إكراه ىف الدين ‘وال ميكن .  ’ …ومن يقبل  ،  الدين عند هللا اإلسالم ‘متشى مع  ’  لكم دينكم وىل دين ‘يعىن ال ميكن  -
وإن  ‘وال ميكن .  ’ وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ‘متشى مع  ’ ناحلكمة واملوعظة احلسنة والىت هى أحس ‘وال ميكن .  ’ عن يد وهم صاغرون ‘

فإذا انسلخ األشهر احلرم  ‘متشى مع ’  ال ينهاكم أن تربوهم وتقسطوا إليهم ‘وال ميكن  . ’ اقتلوهم حيث ثقفتموهم ‘متشى مع  ’ جنحوا للسلم
ت الكف عن قتال املشركني أو ما يسمى سورة التوبة نز .  كل حاجة عند الناس دى متظبطة وحمسومة.  ’  فاقتلوا لت ىف اآلخر وتنسخ كل آ

ا ، ’ ﷽ ‘بل رمبا تنسخ أيضا أشهر سطر ىف اإلسالم  ، املهادنة واملوادعة ال رمحة بعد وال  ، فهى الوحيدة الىت ال تبدأ 
ت مع  ، أرحام ىن توبة ، اآلخر مرة واحدة ولألبدإمنا فقط الرباء والوعيد وانتهاء كل العهود واهلد آية السيف ال حتتمل  . وتوبة إن كنت أحبك 

مث تعطى بعدها رخصة مفتوحة لقتال كل من مل يسامل أو مل  ، إمنا هى تتحدث عن أشهر سلم وسالم أصال ، التأويل وليس هلا واقعة تنزيل حمددة
ألشهر احل ، يعتدى ب القياس  (رم فيها و ليت أحدا احرتم حىت الشق اخلاص  ت القتال واقعات خاصة فسوف تدخل ىف  حىت لو كل آ

ى عام صريح عن قتال غري املسلمني ، واألسوة احلسنة مبعىن  ، ليست هناك قاعدة أصال حىت يكون هناك استثناء . ألنه ال يوجد ىف مكان آخر 
لقول أن .  ) ساطة أن القتل هو القاعدةاحلقيقة بب ؟ فلن نعرف أبدا استثناءا من ماذا ، لو هى استثناء كانوا يسهلون علينا فهم أو حفظ الفكرة 

ت ال تدخل أصال ىف إطار التقومي اإلسالمى  لصدفة مل يبدأ مثال مبيالد الرسول أو حىت بنزول الوحى عليه ، ) اهلجرى (تلك اآل  ،  الذى ليس 
سيس الدولة ، التقومي بدأ يوم محل دمحم السالح . ) رابة الشرعيةاحل=  (إمنا هو حتديدا تقومي لتاريخ اجلهاد املسلح  فما  ، والوحى انتهى يوم 

 ، والذى تراجع قليال ىف الربعني األوسطني للقرن العشرين ، الذى علينا أن حنييه اآلن ) احلرابة الشرعية=  (؟ اجلهاد  حاجتنا للوحى ولدينا دولة
تقود  تكان ، الذى ينازع املوتاپ ذلك أنه حىت والعامل كله يتخيل اخلالفة العثمانية وقد أصبحت رجل أورو .  تقريبا إال أنه ىف الواقع مل يتوقف أبدا
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ملاليني غزوات مظفرة ضد األرمنبنجاح هائل  ن إللى أ عايشني فيه.  تبيدهم فيها  زار األد أو ىف  ( مسعت ده وقلت لنفسى إن ىف 
مهاالبوتيكات حسب موضة األمس وال ميكن  ، ده موش حاجة بسيطة ) احلرابة الشرعية=  (قلت لنفسى إسالم اجلهاد  ، ) اء إللى كانت ماشية أ

  ! وقد كان . وال ها يقدر السادات وال حىت رجيان يتحكموا فيه ، ها يعدى بسهولة

  ؟ نىب حضرتك -

لظبط هم بيت.  موش نىب وال حاجة - م ها يهيجوا اإلعالم  ، وال أن خطتهم عاملية ، كلموا عن إيهوالصراحة إحنا ما كناش فامهني  وال أ
م   ، بينما هؤالء احملتلون األتراك ( آالف مسلم ٨أو  ٧ىف البوسنة مات فيها  ’ مذحبة ‘األمريكى والرئيس األمريكى على ما أمسوه  إللى جات هلم أ

دوا من الصر  ، پىكانوا بيفكروا يدخلوهم االحتاد األورو  يعىن بليون أو  ، ى آخرپوزيهم من كل شعب أورو  ، مليون أو جايز أكرت ٨أو  ٧ب أ
م ها يقيموا إمارة و ، ) اتنني حبساب التكاثر الطبيعى لتاىل خطتهم ها  ، ىف أفغانستان ينطلقون منها لكل العامل ’  قاعدة ‘وال كنا متخيلني أ وأن 

م لنيو يورك وواشينجتون  ا من السما مباشرة ، ختصار.  وكل حتةتوصل ىف يوم من األ س بتاخد تعليما ومن سوره  ، من القرآن وبس ، دى 
  ! ؟ أنت ال تتخيل مدى قوة الدين عندما حيصر ىف سورة واحدة فقط وحضرتك متصور أنك ممكن جتادهلم وتقنعهم ، سارية املفعول وبس

  ؟ expiredسارى املفعول ووأنت ها تقسمه  ، القرآن كله كالم ربنا ؟ أنت اجتننت -

قول لك إللى كان بيتقال.  أ ما ليش دعوة -   . وبيقولوا ما على الرسول إال البالغ.  أ 

  . وبرضه بيقولوا ما شتمك إال إللى بلغك -

قل الكفر بكافر ؛ دى موش من الشرع - مث  ؟ خ ىف القرآنوما مسعتش عن النس ، إمنا أنت إزاى موسوعة ىف كل حاجة ! الشرع بيقول ما 
كتب تراثية من مئات   ١٠أو  ٥فيه .  موجود عند اإلخوان وعند الوهابيني وبصورة أو أخرى موجود ىف األزهر ؛ أنه موش بدعة عند أصحاىب دول

كلها متفقة  ، ى املعتمدةوقبلها مجيع التفاسري الكرب  ، ’ الناسخ واملنسوخ لعالن ‘ ، ’ الناسخ واملنسوخ لفالن ‘كلها حىت متطابق االسم  ، السنني
ت الكف عن قتال املشركني:  على إللى قلته لك ا تناقضات داخلية ،  حاج . سورة التوبة نسخت كل آ .  سورة التوبة أقصر من أن يكون 

ا ن أن ال شعر وال جماز وال احتمال أوجه  بل تقول .  ال لبس فيهافقط تعليمات صرحية واضحة و .  سورة التوبة ختتلف عن معظم نصوص األد
بصراحة أكرت سورة التوبة هى  . وعن حقيقة نسخها له ، لو اجتزأته بعيدا عنها ، مبا فيه بقية القرآن نفسه ، بوضوح إن كل ما عداها كفر

لة قامت الدو ،   !Mission Accomplishedإللى بتزف بشرى أن  ، ما فيش غري سورة النصر.  بدليل أن الوحى انتهى بعدها ، القرآن
أنت تطبع اإلسالم زائد شىء آخر مل يعد  ، أنت ال تطبع اإلسالم ، أنت حني تطبع القرآن كامال.  وال حاجة بنا ألى وحى بعد اليوم ، خالص
ت فقط.  له لزوم أو لالعتبارات  ، وميكن إجيازا.  هذا هو صحيح اإلسالم ، عليك  سيدى أن تطبع املصحف مبا هو فعال من سور وآ

ا املختصر املفيد وتقريبا كل ما يهم البشرية .   abridgedطباعة سورة التوبة فقط كمصحف  ، أو علشان الناس موش فاضية تقرأ ، لعمليةا
  ! هى إللى ها جتيب لك م اآلخر ، ختصار كده . أقصد منذ اكتمل اإلسالم حىت يكتمل الزمان ، اليوم -مسلمني وغري مسلمني-

سخ ومنسوخ.  خلش الدماغكالم فارغ ما يد  -   ؟ ربنا رجع وغري رأيه ؟ يعىن إيه 

ا جدلية املراحل  حاج - .  وقتال املشركني مرحلة ) احلرابة الشرعية=  (والتمكني واجلهاد  ، االستضعاف والتقية وتبليغ الدعوة مرحلة ، إ
ملراحل م فيما عدا ذلك ينكرون فكرة املراحل من قبيل  ، وال جياهدون إال حني تنضج الظروف ىف مكان ما اإلخوان يؤمنون  لكن املشكلة أ

هم املستقبلية م ليسوا ذوى  ، التقية وإخفاء نوا لكامل بل وأ م يكذبون طوال الوقت وأن أهدافهم دنيوية  وإن كان على أية حال الكل يعرف أ
ملراحل -] بضم السني [و السنية أحيا نسميهم احلنبلية أو الوهابية أو - السلفيون  . دين من األصل وال جياهدون إال حني  يؤمنون مثل اإلخوان 

م  م ال يكذبون  ، لرفع السالح ىف احلرب األهلية ىف جنوب السودان مثال -طبعاأقصد املصريني و -تنضج الظروف كذها لكن الفارق الكبري أ
ا مراحل وأن هذه هى مرحلة الدعوة والتبليغ ، قط سباب القوة حىت تنضج مرحلة اجلهاد ، يعلنون أ ومل ولن  ، ويتمنون على احلكام األخذ 

لث.  خيرجوا على احلكام أبدا ملراحل ويقولون  ، بداهة هم ممن ال يكذبون أبدا:  أصحابنا دول شىء  لكنهم ىف ذات الوقت ال يعرتفون 
هلجرة جلهل ‘لسلفيني التقليديني املسمى يرفضون مبدأ ا . ولن يعود أبد الدهر ، االستضعاف انتهى  عندهم العامل   ، لذات النهارده ، ’ العذر 
 ، پتمربس ١١:   أو من خالل أهم وسائل التبليغ مجيعا ، كله مسع عن اإلسالم من خالل الساتياليت واإلنرتنيت ، كله ختطى املرحلة األوىل

جلهل يقولون إن السلفية الت . وليس له عذر بعد ىف عدم اعتناقه قليدية ستظل تدعو لإلسالم وحتارب البدع آالفا من السنني ملتمسة العذر 
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ألخص احلكام-ألن الناس  ، ولن يتغري شىء ، للناس إلسالم -و هذا رمبا يسمى خبطأ ىف قراءة الواقع .  إمنا ترفضه أو تداوره عمدا ، غري جاهلة 
 ، هو من األول خالص قايل كده.  مث إن  حاج ربنا ما غريش رأيه وال حاجة.   حة النيةلكن قطعا ليس ىف اإلميان وال ىف صدق القول أو صرا

تى هللا أمره ‘ ، مرحلة وها تعدى   . ’ فاعفوا واصفحوا حىت 

  ! خليت ربنا بيلعب معا استغماية ! ده أنت نيلتها خالص ! الاااا -

قول لك إللى كن.   عم قلت لك أ ما ليش دعوة - مسعهأ  دافع عن حد.  ت  ت  . أ موش  لنسبة هلم آ كل إللى أعرفه أن دى 
  . أو يعدى عليها بسرعة زيك كده ، وما حدش فيهم كان يقدر يطنشها ، وكتب موجودة

 
حد قال جمرد إن عمر بن احلطاب واحلطابة كافر تيىن من كتبه الغارق فيها    ! أحتدى زكر قربص أن 

ىن كتري ما يفهمهاش إللى زيك الدين.  وش كتب وبسالدين م - أنت الظاهر  . أنت إللى عامل شوية عيال هايفة هم اإلسالم . حاجات 
  !  بتسمع زكر بطرس كتري

خفة ومع احرتامى لنجوميته وكاريزميته ومهاراته اخلطابية و  ، مع احرتامى له وألن كالمه ككل علماىن عقالىن أكرت منه ختاريف مسيحية -
 ، ومع احرتامى لدخوله التاريخ أحد أكرب رموز التنوير ىف التاريخ املصرى ، ومع احرتامى ألن رد فعل املشاخخ عليه كان الصمتووو الرهيبووو ، ظله

 !  أوه ، الفة املشقصدى خ (أو سقوط اخلالفة املمششة  ، پانياإللى رمبا ال يعادله إال حترير إس ، وللزلزال إللى عمله ىف العقل العرىب املسلم
زكر بطرس ده كان لسه ما  ، ساعة ما أ شاركت ىف النقاشات دى ىف أسيوط ، مع احرتامى لكل ده،  ) قصدى اخلالفة اإلستانبوىل القدمية

لكتري كان مشروع قسيس ما يعرفش غري الصالة والصوم ،  اتولدش حث  ولغاية وقت قريب مل يقرأ أصول اإلسالم كاملة بنفسه ، أو  وكان جمرد 
كمان مع احرتامى ألبو إدوارد إللى ال ميكن يكون فكر ىف عودة .  موش أكرت ، مبتدئ بينقل حبوث طه حسني وسيد القمىن وخليل عبد الكرمي

املاليني وغري وإن كنت أ دلوقت شايفها ممكنة بفضل كم اإلعالم املسيحى شبه العلماىن إللى اجتذب  (اإلسالم ليثرب بتاعته كفكرة واقعية 
مل تكن تعرف شيئا عن اإلسالم  ، حكام وحمكومني ، كهنة ومشاخخ ، مسيحيني ومسلمني ، أجزم لك أن كل مصر ، ) خريطة العامل الدينية

باب املخبول ومن يطرحونه هم حفنة من الش ، وتراها كلها كالما فات أوانه ، وال عن سورة التوبة ) احلرابة الشرعية=  (احلقيقى وال عن اجلهاد 
هؤالء حفنة من فئران .  زكر بطرس أو غريه ، أ لست ىف حاجة ملشاهدة أحد وال لقراءة أحد:  بص.  الذى لن يذهب ألى مكان ’ املتطرف ‘

أوا تلك الوحشية ور ،  مع هؤالء اجملاهدين وجها لوجه - متواصلة مثلى وال أقول شهورا وأعواما-الكتب مل حيدث أليهم مرة أن حتدثوا لساعة واحدة 
م فتصطك بعنف كل أجزاء جسمك ، الىت تتدافع من أحناكهم فتمأل وجهك بصاقا يقشعر له بدنك أحتدى زكر قربص أن .  أو جتحظ من عيو

حد قال جمرد إن عمر بن احلطاب واحلطابة كافر    ! تيىن من كتبه الغارق فيها 

  ؟ ماذا قلت -

  ! ال اجرتاء وال مبالغة ، ري امسه الحقاوغ ، هو فعال ابن حلطاب وحطابة -

  . أقصد ما قلته عن الكفر ، ال أقصد هذه -

وىف مرة واحد اتفلسف على عاصم وعصام وقال هلم عمر أوقف تطبيق احلدود ألن  ، ، كان أغلب النقاشات حول تطبيق احلدود نعم -
  ! ده ألنه كافر:  ت واحدفردوا عليه االتنني ىف حلظة واحدة وبصو  ، الظروف كانت موش مناسبة

ا خالص ! ال ) : بغيظ شديد ( -   ؟  أنت اختبلت  راجل أنت ؟ سيد عمر كافر ! ده أنت زود
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  ! وىف رواية أخرى جدته ، حيث صهاك هى والدة اإلله ، الصهاكية ،  ؛ إله دين العرب فإن عمرا هو إهله إذا كان دمحم هو نىب اإلسالم
ى مع-تقانيا    . وحرم ما أحل هللا ، ألنه أحل ما حرم هللا ، عمر كافر -يار كانأو 

  ! ، جتسد زى املسيح يعىن أن يكون هو نفسه اإلله:  فقط هناك خترجية واحدة لتربئته من الشرك
  ! اشطب عمرا مل تكن جتد شيئا ، كان سيكون لدينا ذات اإلسالم اليوم ، اشطب أى من الصحابة …

بعه اإلمعة   ، اهلامشى جدا دمحما العبيط األهبل نفسه بل اشطب 
  ، ) فابن صهاك مل يبعث نبيا ألحد من قبل ( ’ خلت من قبله الرسل ‘كان عمر سيختار مسليمة أو سجاح أو أ من كان نبيا ورسوال 

ألحرى   . كان سيمضى ىف صنع قومية ملن ال قومية هلم دومنا حاجة لدين أصال ، أو 
  ! تت ىف عضد احلضارة وهيأت الساحة متاما كانت جاهزة خلروج جرذان جزيرة البعر من جحورهم ألول مرةإن املسيحية كانت قد ف

لغة احملورية - املتهتك أكثر مما جيب ىف  ، غري املراعى للدين ىف كثري أو قليلپرامجاتى سلوكه ال.   عندهم عمر مشكلة مركبة وىف نفس الوقت 
اية هلا ، لتكفريهمتاما  منهايكفى أى واحد  ، تطبيق حدود هللا عت جسدها  ، تعليق حد السرقة:  والقصص كما لعلك تعلم ال  املرأة الىت 
أى شوهد عار -فحول جرميته من ز إىل ملم   (تربئة املغرية بن شعبة من جرمية ز صارخة ألنه أحد أعمدة حكمه الطاغوتى  ، مقابل شربة ما

 ألنهيرتخص ىف الدين كان دمحم  :  ىف املقابل يوجد العكس.  وهلم جرا ، ) فلم يرجم -ضوه كان ساعتها داخلهاينكح امرأة لكن دون ثبوت أن ع
ا من حكم العباد ، موش فاهم أصال الفايدة من الدين .  إخل  … بينما عمر كان يرى ىف الشرائع القاسية فرصة لن تتكرر لفرض سلطة يتمكنون 

س شديدى الذكاء والثقافة وتفتح الفكر .  امهم هلذا العمر الكافر أضعاف احرتامهم حملمدإن احرت :  بل إليك ما هو أبعد أ أكلمك عن أ
رخيه وشخصياته م يعرفون أنه إذا كان دمحم هو نىب اإلسالم ، غاصوا حىت األعماق ىف اإلسالم و  ، ؛ إله دين العرب فإن عمرا هو إهله وال بد أ

ى معيار كان- تقانيا  ! وىف رواية أخرى جدته ، الدة اإللهحيث صهاك هى و  ، الصهاكية وحرم ما أحل  ، ألنه أحل ما حرم هللا ، عمر كافر -أو 
كان  ، اشطب أى من الصحابة …!  ، جتسد زى املسيح يعىن أن يكون هو نفسه اإلله:  فقط هناك خترجية واحدة لتربئته من الشرك.  هللا

بعه اإلمعة اهلامشى جدا دمحما العبيط األهبل نفسه ! اشطب عمرا مل تكن جتد شيئا ، مسيكون لدينا ذات اإلسالم اليو  كان عمر  ، بل اشطب 
ألحرى ، ) فابن صهاك مل يبعث نبيا ألحد من قبل ( ’ خلت من قبله الرسل ‘سيختار مسليمة أو سجاح أو أ من كان نبيا ورسوال  كان  ، أو 

إن املسيحية كانت قد فتت ىف عضد احلضارة وهيأت الساحة متاما كانت .  مية هلم دومنا حاجة لدين أصالسيمضى ىف صنع قومية ملن ال قو 
لدين ،  ختصار!  جاهزة خلروج جرذان جزيرة البعر من جحورهم ألول مرة هم حيرتمون فيه أنه هو الذى .  هم على دينه لكن يكرهون استخفافه 

أيضا هم حيرتمون  .  هذا ىف كل املرات الثالث الىت تدرج فيها التحرمي- وبتحرمي اخلمر ، مد بتحجيب النساءأوحى حملمد أن يوحى هلل أن يوحى حمل
أقنع دمحم أن يتخلى عن انبهاره الساذج بعيسى بن مرمي إىل  -وأخطر كل شىء- وحيرتمون فيه سيفه الذى أول كل شىء  ، فيه حترميه لنكاح املتعة

مسى  ؟ هل تعرف ملاذا دمحم هو الوحيد ىف التاريخ الذى مسى نفسه نبيا ورسوال معا.  له ىف دماغه ورقة بن نوفل آخر الرتهات الىت ظل حيشوها
نه جمرد رسول آخر يضاف لبطرس و  ، نفسه نبيا كى خياطب اليهود كنىب جديد هلم  ، وغريمهاپولس ومسى نفسه رسوال كى خياطب املسيحيني 

فإلوهية عيسى شىء ال حيتمل أدىن شبهة إن مل  ، أى من يسوع املسيح ، من إهلهم -) أنطاكية (’  لقريةا ألصحاب ‘هؤالء كما جاء -جاءهم 
ن  ، يكن عرب كل القرآن ء أد وطبعا   (فعلى األقل ىف القرآن املكى الذى وضع عندما كان دمحم بعد تلميذا مبتدءا يتهجى بصعوبة شديدة ألف 

لقراءة رفضه كال الفريقني ازدراء جلهله سطحية  ’ طراطيش كالم ‘و ’ طشاش ‘ ’ تناتيش ‘واكتشافهما أن كل معلوماته الدينية  ، الكامل تقريبا 
لذات دمحم  . ) من هنا وهناك ال أكثر لذات دمحم  ، ’ أحيا املوتى وأمسع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ‘عيسى دو عن اجلميع  دو عن اجلميع 

صبعيه ىف جنبهالوحيد الذى مل  ‘ لذات دمحم  ، ’ يوخزه الشيطان  لذات ،  كل الناس- ليدين الناس  ’ سيأتى حكما مقسطا ‘دو عن اجلميع 
طن كعبتها- حىت ىف حلظة ذروة جمده ، يرجتف منه حىت آخر حلظة ىف عمره - دمحمأى -، ودو عن اجلميع ظل  دمحم وضع يده  - اقتحام مكة و

بل ىف الواقع جعله إهلا أعظم من هللا  ، واحموا كل الصور إال هذه ، واعرتف بفصامه الصريح قائال حطموا كل شىء إال هذا على متثاله هو وأمه
 ،  مث  محار ! ؟ فما هى احلاجة لنىب مثلك ، إذا كان عيسى به كل هذه الصفات  غىب ( ’ مل يستنكف أن يكون عبدا هلل ‘نفسه حني قال إنه 

ذنه هو سواء كان خيلق ذن هللا أو  وأخريا   ! ’ أحسن اخلالقني ‘وليس  وكل الفارق أنه إله خملوق وليس إهلا أزليا ، فهو إله ىف احلالتني ، الطري 
قل الروح :  كلمة واحدة وخلصنا ، يم حاول ما تتكلمش أصال ىف الهوتيات وحاجات عقد ال أنت وال أى واحد فينا ممكن يفهم فتفوتة فيها

ويعيد النظر ىف  ، فقط عمر هو الذى أقنعه أن يعكس كل هذا ويعيد صياغة كل األنبياء وكل الرسل . ) ! أمر رىب وسكر الدكانة على كده من
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 ،  ىف حجمه احلقيقى -ذلك الذى يقال عنه إهلامبن فيهم -أقنعه أن يضع كل منهم  . من هم األعلون ومن هم األدنون ىف هذا العامل ’ ثوابت ‘
أقنعه أن الطموح ال جيب أن يكون  . وال بد أن يكون دمحم أوهلم وآخرهم وخريهم مجيعا ، ث ال بد وأن يكون اجلميع دون نىب العرب ورسوهلمحي

لضرورة اعرتافه بكل اآلهلة . فالنىب األعظم حرى حبكم كل العامل ، اجلزيرة -أو حىت حكم- هداية  قريش  إال ما خلقناه حنن بنو ، أقنعه أن يسحب 
الذى وصل  (ال إىل موطن آهلة الكفر األورشليمية ىف الغى والغباء احملمدى الباكر  ، فهو الوحيد الذى يستحق أن نوجه له قبلة السجود ، نفسنا

سم عربى هو طه بسيفه البتار مث بعد هذه وتلك أقنع  ، وأن نقدس له يوم اجلمعة العرىب ال يوم السبت اليهودى ، ) لدرجة أن تسمى هو نفسه 
م أفصح من معلقة امرئ القيس م أعلى من كل البشر ، الفاروق العرب أن قرآ تباع اإلسالم ،  وأ أما ما ال حيرتمونه ىف .  وأخريا أقنع معظم العامل 

  . مبعىن تسيبه ىف تطبيق احلدود األخرى ، عمر فهو انتقائيته

  ؟ هل هناك شىء آخر ، ’ جمرد ‘ما معىن  ، ’ جمرد إن عمر كافر  ‘أنت قلت  -

ومل يغضبوا أو يهتزوا  ، ىف بعض النقاشات وصلت لدرجة أن كدت أضع على طرف لسان أصدقائى هؤالء أن دمحما نفسه كافر ، نعم -
جود قصة  مثال مع و .  لكن إحساسى مبا أقول اآلن كان قو جدا ، مل نصل لنقطة النقاش الصريح!  وتعاملوا مع األمر على أنه احتمال وارد

هى حيلة تقديس  ، ويعلمون مثال أن تنزيه األنبياء وما شابه كثري ، كالغرانيق العلى هم ال يثقون ىف وحى سليم يقبله العقل إال ىف سورة التوبة
ىت ال تنتهى ولتغطية ختبطاته وسهواته وجهله وضعف ذاكرته وتفاهة شخصيته وحواديت فسقه وفجوره ال ، اضطرته إليها السياسة ومقتضى احلال

  . إخل …

 
  ؟ كام إسالم عملت لغاية دلوقت

  ، ) احلور العني (إسالم مدفوع مقدما وتسليم البضاعة ىف املشمش 
لدفع الفورى خد وهات  م (إسالم    ، ) املؤلفة قلو

  ، ) مال البحرين وسوار كسرى ونساء األصفر (لدفع اآلجل  ’ شكك ‘إسالم 
  ؟ ) جرد كلمة واحدة يستلم عمر كل ملف اإلسالم خالصا خملصا لنفسهمب (إسالم ببالش خالص 

  ! ؟ ده أنت كنت زعيم كبري بقى -

دمحم اإلمعة :  وفتحت عينيهم على حاجات ما كانوش شايفينها ، أن أ نفسى صنعت التاريخ من غري ما أشعر -إمنا جايز- أ غري متأكد -
دمحم كسري الروح املعدم واملشكوك ىف  ،  ىف الظهر األبعد ما يكون عن أسطورة القائد الكبري املزعومة الدمية ضعيف الشخصية اجلبان خائن العهود

حىت الطفلة احلسناء عيوشة  ) خمدوجة الوجه القبيحة الشمطاء (بدءا من العجوز خدجية  ، نسبه ومن مث العجينة الطيعة ىف يد كل من هب ودب
الفحشوشة احملشوشة الفرفوشة  عشعوشة الشعشوعة النعنوشة النغنوشة الدندوشة ، ’ بني القصرين ‘ا بتوع قصدى طبع ؛ ) ذات األسنان اللبنية (

وإللى برضه قلبها جنيب حمفوظ بعد شوية ،  ٩-٦ىف حفلة من  ’ منكوحة العنني ‘فيلم عيوشة املقروضة بطلة  ، النعبوشة املنهوشة املنتوشةاهليوشة 
 - كرمت الالت فرجها-لفرفوشة تعىن من كان يضعها العنني على كتفه كى تشاهد األحباش مفتوىل العضالت بينما وإن كانت ا ، لقحوبة القبوحة

ألداة الوحيدة الىت ميلك  مث تعىن من استقلت بشخصيتها وراحب تالعب الشبان بنفسها خلف البعري  ، إصبعه الشريف-يداعبها هو جنسيا 
أى القوادة ممكيچة اجلوارى الىت يرفث عندها  ’ الرفوثة ‘وأخريا الىت أصبحت لدى فصحاء فقه البيوع  ، أثناء الغزوات وأشهرهم املدعو صفوان

  . الناس وأشهرهم املدعو أبو شبل

  ! صدق جنيب العظيم ، عيوشة النعكوشة ! خلصنا -

ما تفهمونيش غلط أن قاموس أمساء كمان  ! حىت الشيخ املتسول أبو هريرة ، كل حاجة موجودة ىف الثالثية ، ما تفهمونيش غلط -
ا ته يعمل سرية دمحمية أخرى قائمة بذا وكمان بدءا من ورقة حىت  ، إخل  …قدرية  ، زنوبة ، نفيسة ، صفية ، محيدة:  العاهرات ىف بقية روا

ال  ؛ ؟ وا يعرفون أن دمحما كان جباهل يعتقد زكر قربص أن قادة اجلماعة اإلسالمية مل يكون.  إىل آخر كل من حكموا من خلف الستار ، عمر
 ! ؟ ، والسبب إنه ببساطة يتكلم طوال الوقت عن األسرى بينما القتال هو طعن الصدور والبطون ، يعرفون ملاذا يتحدث دوما عن ضرب األعناق
ا فضائح ، هل مل يكونوا يعرفون ما يقوله عن فضائح دمحم ربع سنواتهل مل يكونوا يعرف ؟ ومل يكونوا يعرفون أ وأن  ، ون أنه ولد بعد موت أبيه 
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ما ، ) وتوجد ىف الفلكلور املصرى عنه حىت اليوم (امتدت من مكة للشام  ؛ عالقة أمه ببحرية الراهب طبقت اآلفاق  ، ومن قبل مولده إىل مما
اه صراحة عن جمرد االستغفار هلا ائى ؟ هل مل يكونوا يعرفون أن من نبهه لكارثة ا وأن قرآنه  ا انتحار  لغرانيق ولقدر غبائه املذهل فيها ولكو

ا عصابة محادة  ؟ كان جمرد عابر سبيل ال شأن يذكر له ، لكل شىء له إن مل يرتاجع عنها هل مل يكونوا يعرفون اآلليات الىت كانت تشتغل 
ارا بدال من جتعله ينام هو السذاجة امل ، أن كل ما تومست ماما خدجية ىف محادة املطيع الطيع هذا ، وتوتو طلقة حبيث يقبل أن ترسله للغار ليال و
ن مالكا قد جاءه ، معها ولفرط بالهته مل يسأهلا  ، وىف اللحظة املناسبة تكشف له فرجها فيفرح ومن فرط سعادته يصدق على الفور تفسريها 

لضبط هذا اجلربيل الذى ال يستحى من األفخاذ وال  هل مل يكونوا يعرفون أن شفاعتهن  ؟ شعر العانة ؛ يستحى من الشعرأى نوع من املالئكة 
خبالف السباب والتقريع املتواصلني والتعبري عن غضبها  ؛ لرتجتى لدرجة أن الصبية الثانية األخرى كانت متارس ساديتها على كهولته طوال الوقت

لقسم ىف وجهه برب إبراهيم  كانت مثال جتلس أمامه وهو يصلى وتباعد ساقيها كى جتعل من فرجها  ، ) أى رب األحناف (لكفر الصريح به 
؟ هل مل يكونوا يعرفون أى جربوت هذا الذى جيعلها بعد أن تزىن تدعى املرض وتشرتط على ذلك  ومل يكن يعرتض أو رمبا أسعده ذلك ، قبلة

تيها   ، ) چيا صراع سلطة بينها وبني هذا األخريفالقصة كلها سيميولو  ، وطبعا ال تقصده هو إمنا بن احلطاب واحلطابة (البائس املسكني أن 
ا قديسة ا جعلته  ؟ تيها عمر بقرآن يتلوه مجيع الناس حىت آخر الزمان يشهد بكو يلف حوالني  ‘ئسا ذليال  -أى دمحما- هل مل يكونوا يعرفون أ

ار واعتزل الناس شهرا ؛ شهرا ’ نفسه فقط إىل أن نبش  ، مل يقو هذا املكتئب لألبد على مواجهة الشهود أعواما،  ’ ! رغم بيان ربه ‘مث  ، ا
جسادهم وبصق ىف أفواههم-  قبورهم هل مل يكونوا يعرفون أن تعريف  ؟ مبجرد أن صاروا جثثا هامدة ال تقوى على النطق ىف وجهه ، دنسها ومثل 

أو املاسح واملمسوح أو الغاسل  الكانس واملكنوسخ واملفشوخ أو النافخ واملنفوخ أو أو ىف قول آخر الفاسخ واملفسوخ أو الفاش (املاسح واملمسوح 
إىل آخر اخرتاعات الواسع  ، قصدى الوسخ واألوسخ أو الوسخ واملوسوخواملغسول أو الكاسح واملكسوح أو الساخل واملسلوخ أو الناكح واملنكوح 

هل مل يكونوا يعرفون أن عمرا هذا الذى أوحى  ؟ دى أو بعبارة أدق قرآن ورقة بن نوفلهو القرآن العمرى الذى نسخ القرآن احملم،  ) الالسع
ا ، وأملى معظم اجلزء املتأخر من القرآن  ، والذى وصل رعب دمحم منه لدرجة أن تصور أن الشيطان نفسه يرتعد من عمر ويتحاشى طريقا مير 

درة للغاية جترأ  وكان يكره أن يستفتيه أحد ىف أمر ديىن ذلك أنه ال يفهم فيه ، ذلك العمر مل حيدث يوما أن حفظ من ذاك القرآن شيئا ، وىف مرة 
بسط أوليات الدين فأجاب  ألسواق ‘قال ،  ) أى مل يقتل كالعادة (أحدهم وسأله كيف هو هكذا شديد اجلهل  هل هذا  ( ’ أهلاىن الصفق 

ر دمحم وطاملا ضرب ونفى مهرهر  -ن يشرك بهوهو الذى ال يغفر أ-وطبعا  . ) ! ؟ هو السبب حقا لكامل رواية احلديث أو ذكر آ حرم 
حلديث ، األحاديث أ هريرة ن  ، مؤسسا مبدأ امسه ال تصدوهم عن القرآن  ملسكني نفسه وهو على فراش موته  واألهم منه قبلها أن بطش 

لقرآن الذى جنح هو ىف لكاد على مقاس رؤيته وخططه للمستقبل ره عن كتابة أية وصية واالكتفاء  إلمجال ميكن دون أى خطأ  ( تضبيطه  و
هل مل يكونوا يعرفون ملاذا مل حيدث ولو ملرة واحدة أن حتاجج  ؟ ) ! ولو ظهر اليوم لذبح كل أهل السنة ، اعتبار عمر هو أول قرآىن ىف التاريخ

ما  لقرآن الذى يعلمان متام العلم أ وأفلح ىف  ، هل مل يكونوا يعرفون ملاذا كان عمر شديد القسوة على عائشة ؟ ’ طاخبينه سوا  ‘عمر وعائشة 
ا حدى زوجات دمحم الكسول زئر النساء الضعيف سليل بالد الشام   ، أحل على قرآن يلزمها أن تقر ىف بيتها ، النهاية ىف البطش  واضطر للتشهري 

ت  ، سائر نساء املسلمني على ارتداء األحجبة القميئة القبيحة حىت اليوم وأجرب ، كى جيربه على إنزال أحكام احلجاب وكذا أوعز حملمد 
م مل يكن مدرجا على أچندة دمحم الشخصية وكان ينهى عنه أشد  ، وأحاديث استباحة الزوجات ضر ت استباحة إتيان املرأة من الدبر أ ملثل آ و

هى كلمة خمرتعة كحل وسط  . دى ىف أى قاموس عرىب أو غري عرىب ’ أىن ‘أحتدى أى واحد يطلع ىل كلمة  : ’ آتوا حرثكم أىن شئتم ‘ (النهى 
ين أو أينما ا أن تكون ذات وقع صوتى يوحى  كتاب  ، املص ‘زيها زى لعبة سورة األعراف إللى بتبتدى بـ .  ذلك كى يرضى عمر ، قصد 

لكن  ، عندما تسأل عن معىن املص يقولون لك حروف مقطعة ال معىن هلا . اب تعىن أمر وفرضوكت ، ’ أنزل إليك فال يكن ىف صدرك حرج منه
  . وهلم جرا ، ) ! بعد أن تكون الرسالة قد وصلت بكامل عنفها ووعيدها لكل منكوحات املسلمني

ريخ من عندك - ،   ) احلور العني (اعة ىف املشمش إسالم مدفوع مقدما وتسليم البض ؟ كام إسالم عملت لغاية دلوقت  ! ؟ أنت بتألف 
لدفع الفورى خد وهات  م  (إسالم  إسالم ،  ) مال البحرين وسوار كسرى ونساء األصفر (لدفع اآلجل  ’ شكك ‘إسالم  ، ) املؤلفة قلو

  ؟ ) مبجرد كلمة واحدة يستلم عمر كل ملف اإلسالم خالصا خملصا لنفسه (ببالش خالص 
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  ب تقوميا بدايته حلظة الصفر ىف تنفيذ خطتهأول من أنشأ للعر 
  ، هلجرة ليثرب فاالستيالء على أموال اليهود ومحل السالح لغزو العامل انطالقا من هناك

  ، حربيةوظيفة نقل اخلالفة من وظيفة دينية وإدارية إىل أول من و 
  … هو أمري املؤمننيو كرى ىف اإلسالم أعطى نفسه أول لقب عسطبعا أول من و 

قبلة  ، حترمي اخلمر ، حتجيب النساء ، االسرتقاق ، اجلزية ، التطهري العرقى ، قتل األسرى (وافقىن رىب ىف تسع  ‘أنت ما مسعتش عن  -
والعاشرة هى رجم  ،  أو للدقة هى عشرة زى وصا اليهود وما حدش أحسن من حد ، إىل آخر أركان اإلسالم التسعة املعروفة ، الصالة واحلج

ة ا تلك كلها خبالف عشرة ماليني  . فجعلته وجعلتهم يوافقون رغم أنفه وأنوفهم ، لذى زعموا أن اإلله الذى مل يره أحد منهم مل يوافقىن عليهالز
سم دين اإلسالم ، أخرى فرعية جاءت ىف صورة أحاديث حملمد بن حبرية البصرى جعل احلق على  ‘ذلك أن ،  ’ )  ! امسى أ ، املتحدث الرمسى 

لة والتفاهات،  ) ! ؟ كلمة هللا وروحه ، وال أحد غري عمر ( ’ سان عمرل أمل  ؟ أما بقية الوحى والذى جاء كله ىف فراش عائشة فلم يكن إال الز
عندما يكون شخص قد مات ومرياثه قد يذهب  ! عندما يكون عمر متعجال جدا ؟  مىت ؟ تسمع عن أن األحاديث ميكن أن تنسخ القرآن نفسه

بل حيتاج  ، ال حيتمل األمر االنتظار حىت التوارى ملقابلة جربيل عندما.  ه الكفار األعداء بناء على كالم سابق غىب حملمد عن بر الوالدينألهل
س شديدى الذكاء والثقافة وتفتح الفكر وعمقه.  تشريع أحكام املواريث فورا تهر  هل مل يكونوا يعرفون أنه كان ين.  كما قلت أ أكلمك عن أ

سم العباس لطلب املطر وهو أساسا ال  ، كل مناسبة للحط من قيمة دمحم سواء ىف حياته كإهانته له بعد صلح احلديبية أو بعد موته كالتوسل 
الستسقاء وال حىت بوجود آهلة اخللفاء  هل مل يكونوا يعرفون أن كلماته ظلت هلا القداسة العليا والڤيتو فوق كل قرآن وحديث لدى مجيع ؟ يؤمن 

ألن ما قال عمر إنه قرآن أصبح هو  ؟ ملاذا ، الشىء الوحيد الذى نسخ رمسا ومل ينسخ حكما هو حد الرجم (والوالة والفقهاء الالحقني عليه 
م شطب كلمة قاهل ، القرآن مكا ا عمر مهما حتللت جثته ىف قربها ومهما أتى من خلفوه بكتبة وحفظة وسدنة وكهان وفريسيني يتخيلون أن 
أن  ‘ومل يستطع معها اخلليفة بن أىب طالب نفسه  ،  وطبعا غىن عن الذكر الوثيقة العمرية الىت أسست دقائق عالقة االستعباد لغري املسلمني.  يوما

دة التامة هل مل يكونوا يعرفون أن خطته لغري املسلم ؟ ) حىت لو كان دمحم وقرآنه قد مل يفكروا ىف ربطها أصال ، ’ حيل عقدة شدها عمر ني هى اإل
قصائهم التام عن أية وظيفة عمومية والضرب املهني بعصاه الشهرية لكل من يستخدم أحدهم حىت لو كان ىف مقام  ، وإن تدرجييا وأقلها البدء 

يستحث  -نفسه هلا رغم إدمانه هو- وعمر هو الذى ظل  ، هل مل يكونوا يعرفون أنه مل تكن لدى دمحم مشكلة مع اخلمر.  أىب موسى األشعرى
أول من هل مل يكونوا يعرفون أنه  ؟ ذلك أن عينه كانت على املواصفات الواجبة ىف تشكيالت املستقبل املسلحة ، الوحى تلو اآلخر حىت حرمها

هلجرة ليثرب فاالستيالء على أموال اليهود ومحل السالح لغزو ال  ، عامل انطالقا من هناكأنشأ للعرب تقوميا بدايته حلظة الصفر ىف تنفيذ خطته 
 … هو أمري املؤمننيو كرى ىف اإلسالم أعطى نفسه أول لقب عسطبعا أول من و  ، حربيةوظيفة نقل اخلالفة من وظيفة دينية وإدارية إىل أول من و 

Commander of the Faithful اية التاريخ ؟ آمرا عمرو بن العاص  ، هل مل يكونوا يعرفون أنه الشخص الذى أتى مبفهوم أن اإلسالم هو 
تية ، العاهر األبرت والعاهرة األشهر:  ىف قول آخر ألهل مكة (والعاصية  ت ، أشهر كلو وأيضا ال اجرتاء وال مبالغة إمنا  ، أقصد أشهر ذوات الرا

ويقصد صحيح البخارى  ، كتبنعم يقصد مجيع ال (أمره أن احرقوا مجيع الكتب فالقرآن به كل شىء  ، ) تقرير واقع حال وأمساء على مسميات
ملال امللك يوما-هل مل يكونوا يعرفون أنه الذى أقنع دمحم  ؟ ) قبل كتب مكتبة األسكندرية م ستنتهى  -العبيط الذى رفض عرض قريش  أن حيا

موال القرشية لقمة سائغة وأن األفضل من اإلقناع الودى الذهاب ليثرب حيث ستصبح قوافل رءوس األ ، قبل أن يقنعوا مائة شخص من أهل مكة
مر بزواج دمحم  ؟ لذات خالل األشهر احلرم  ،  هذا الغلبان الذى صرف النظر عن الزواج بعد خدجية (هل مل يكونوا يعرفون أنه من أنزل الوحى 

ت أمرا واقعه أن ، رغم علم عمر أنه ليس ذكرا سو يستطيع فعل شىء مع جسد املرأة  ، ) أعلنه بنفسه للناس نبيا لكنه السيف سبق العذل و
هل مل يكونوا يعرفون أنه صاحب مبدأ  ؟ ذلك ألنه عزوفه هذا هو الطامة الكربى لو اتبعه اجلميع ىف وقت املفروض فيه أننا خنطط الحتالل العامل

دة العرقية املطلقة الىت أصبح ، ’ ما كان لنىب أن يكون له أسرى حىت يثخن ىف األرض ‘بدر اخلالد  نية قرآ يتلى لألبداإل ، كل الذكور  ت ىف 
حني أثبت جبل أحد خطأ نصيحة اللقمة السائغة وإن أثبت صحة نصيحة قتل  (مث أقنعه  ، البالغني يقتلون حىت املقعد منهم طاملا قاومت قريتهم

اون فيها دمحم وسال لعابه للمال م احلرب ) األسرى الىت  وبعدها سيصبح إقناع أهل مكة أسهل   ، ية أقل وأقلأن ثروات اليهود أكثر وأكثر وخرب
؟ هل مل يكونوا يعرفون أن أ بكر هذا  وظل وراءه حىت نقضه ونفذ مشيئة عمر األصلية ، ودون احلاجة لعقد هدنة أو حديبية معهم أصال ، كثريا

فه ساذج م خالفته ذهب للسوق كى يتاجر فزجره عمر لغبائه وىف أول أ ، الذى مل يقل كلمة ال حملمد مرة قط ولو على سبيل املزاح شخص 
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ح يتلقاها إنسان على وجه األرض الحقا  ؟ الذى مل يفهم أنه اآلن حاكم كل العامل وجيب أن يقبض على اجلاهز أعلى مرتب وحوافز وبدالت وأر
 ، هو األقوىوكله ذلة أأنت اخلليفة أم عمر فقال  ليسألهاأللضوش منح هذا خيال املآتة قطعة أرض ألحد األالضيش فنزعها منه ابن صهاك فجاء 

ا ابنته (خيال املآتة الذى عينه إله الصهاك ىف السقيفة حبد السيف مهددا بقتل فاطمة ابنة محاضة األقرع  هذا مل ينقذلكن حىت  وأبيها  ) بفرض أ
على رءوس األشهاد كيف يتصرف ىف شىء من تلقاء ذاته ملستعار لذلك التيس ا وحتقريهمن قدوم عمر  مل مينع ، ) بفرض أنه ابنه (ابن أىب طالب 

ىف قول  (ترك خلالد بن اللقيط واللقيطة  ، هل مل يكونوا يعرفون أن أ بكر هذا حمدود األفق.  إله الصهاك ، إله الدين ، إهلهدون أمر صريح من 
 ، أبعادية بنظام املقاولة يغتنم حلسابه ويوزع مبزاجه مث يعطى الدولة ما جيود بهاحلرب كما ،  ) أيضا ال اجرتاء وال مبالغة ، سيف هللا املذلول:  آخر

مرأته إمنا هو خالف رئيس للغاية حول مفهوم  وأن خالفه مع عمر حوله مل يكن خبصوص أمر مفرط التفاهة من قبيل قتل إمرئ مسلم والز 
أن أ بكر أتفه من يسن شيئا جديدا من تلقاء نفسه إمنا اتبع سنة دمحم الذى كان مع علمهم طبعا  (الدولة املركزية الشمولية مطلقة السلطات 

مر بنزول قرآن ، يعامل سيف هللا املسلول ذات املعاملة اخلاصة جدا وشبهها ىف حينها بتعاقدات شركة بالكووتر ؟  ) ومل يبد عمر رأ وقتها ومل 
لقتل  الذى دعا للتعامل-هل مل يكونوا يعرفون أن عمرا  اية املطاف -وحدهمع احلكام  ألن هذا اخلليفة الكارتووىن   ، قتل أ بكر الزنديق هذا ىف 

له اإلسالم  ومل يفهم أنه جيب أن يكون كما نبيه وصديقه جمرد  ، فحاول أخذ اللعبة على حممل اجلد ، ) أو مل يفهم يوما من هو أصال (كفر 
لقتل حال  -٢ ، أن يتلقى لعنات وسخرية الناس -١:  أمران ال يتجاوزمها أبدا وظيفته ، واجهة ملركز القوة احلقيقى أن يكون املستهدف 

  ؟ أال تعرف أنت  مينا أن الرجل الثاىن نعيم ال يعرفه إال من احتل وظيفة الرجل األول)  : مث موجها كالمه ملينا ( ؟ وقوعه

 
  ، ) جرتاء وال مبالغةال ا (حلوة حكاية عمر بن احلطاب واحلطابة 

  ، ) ال اجرتاء وال مبالغة ، العاهر األبرت والعاهرة األشهر:  ىف قول آخر ألهل مكة  (وعمرو بن العاص والعاصية 
  . ) ال اجرتاء وال مبالغة ، سيف هللا املذلول:  ىف قول آخر (وخالد بن اللقيط واللقيطة 

  ! ؟ ةهل بن اخلطاف واخلطافة اجرتاء ومبالغ:  السؤال …

بعد كل  ، بس لعلمك اإلسالم كله على بعضه عبارة عن عقدة الرجل التاىن ! أ وإدوارد مساحمينك ! ماشى  عم ونس)  : مداعبا ( -
عمر  إمنا حلوة حكاية ! وكل تصرفاته ليس إال ردود أفعال ، اإلرهاب واحلروب إللى عملها ال يزال بعيدا جدا عند أن يكون الدين األول ىف العامل

ال اجرتاء  ، العاهر األبرت والعاهرة األشهر:  ىف قول آخر ألهل مكة (وعمرو بن العاص والعاصية  ، ) ال اجرتاء وال مبالغة (بن احلطاب واحلطابة 
اخلطاف واخلطافة  هل بن:  السؤال … . ) ال اجرتاء وال مبالغة ، سيف هللا املذلول:  ىف قول آخر (وخالد بن اللقيط واللقيطة  ، ) وال مبالغة

  ! ؟ اجرتاء ومبالغة

 ، أنواع على األقل ٣الرجل الثاىن  ، عموما ؟ أومال لو عرفتم كل قصة صهاك كالعاهرة متعددة األغراض ، طب احلطابة دى أمرها سهل -
قل من أن يتم نوره زى عمر س كتريوفيه ضعيف وعنده عق ، وفيه ضعيف وراضى بضعفه زى أىب بكر ، فيه قوى ال يرضى   ، دة من ضعفه زى 

ألقرع  أعباط مصر وال أرتضى  ، ال أعرف املستحيل ، أ الفرج ، أ الفرج)  : مث مغنيا . ( منهم نبينا العظيم إللى بتصفوه ىف فلكلوركم 
  ! للسجود بديال

  ! ؟ لك نفس تغىن النهارده كمان  بىن آدم عدمي الدم -

  ! هى الصالة الوحيدة الىت ال يبطلها كلب وال محار وال غالم الصالة للفروج:  أنت موش فاهم -
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  ، إمنا هناك إسالم دمحم وإسالم عمر ، ليس هناك إسالم مكى وإسالم يثرىب
  ، إمعة ىف كل مراحل حياتههو  - وجهله بنسبه وجهله ككل عجزه اجلنسىفقره و باملهجوس طيلة الوقت - وألن دمحما 

نضمام عمر ، اللصيقة الىت ليس بوسعه تغيريها خصوصيات شخصيتهوهى من    . لذا انقلب كل شىء من النقيض للنقيض 
  ، منذ يوم نكح حبرية آمنة هل يغيب عن مالحظة أحد أنه

  ، لتصنيع نىب للعرب -ورقة وحبرية وخدجية-مر أكثر من نصف قرن من اجلهود املضنية للتالت ورقات 
  ؟ أصبح لإلسالم بفضل ملسته اإلهلية ماليني األتباع ىف شهور لكن حني انضم عمر ، العبيدبعا أغلبهم من  ٧٠مل تثمر إال عن 

ر احملتوم إذن قبل عمر كان اإلسالم جمرد هرطقة مسيحية ركيكة جما حربيا للعرق العرىب ، مآهلا االند   وبه صار بر
  ؛ ) مية ما فعله عمر مبيالد القومية العربيةأو جازت تس ، إن جازت تسمية أولئك اهلوام مطاريد مجيع الشقوق عرقا (

  ! مث جاء إسالم دموى شره شرس هو الذى غزا العامل وال يزال حياول إىل اليوم ، كان هناك إسالم اعتباطى بدائى ساذج مات وانتهى

قبل كل .  أ ال أراه هكذا . إسالم مكى وإسالم يثرىب ، املسيحيون واملستشرقون وكل الدنيا يقسمون اإلسالم لقسمني متسامح وعنيف -
لعكس لقريشى قتله  ، شىء إسالم مكة مل يكن مالئكيا جدا بدليل أن أول دم ىف اإلسالم مل يكن ملسلم سعد بن أىب وقاص ألنه اكتشف إمنا 

لظبط يعىن زى ، أى عظمة فخذ ، ’ حلى بعري ‘وأول سالح ىف اإلسالم كان  ، الدين اجلديد وكان بعد تنظيما سرأمر   ! فيلم أوديسا الفضاء 
ئسا بال طموحات وأميل ما يكون للتسامح املسيحى حيث كل املؤثرات حوله  كخدجية وورقة وأغلب -على عموما دمحم كان بطبعه شخصا طيبا 

الت هو شىء واحد حمدد ما استجد وقلب كل املعاد.  ذهابه للمدينة مل يكن ليغري شيئا ىف حد ذاته . مؤثرات شبه مسيحية -عابرى سبيل مكة
وألن دمحما  ، إمنا هناك إسالم دمحم وإسالم عمر ، إذن ليس هناك إسالم مكى وإسالم يثرىب!  دخول عمر بن احلطاب واحلطابة للصورة:  جدا

اللصيقة  تهخصوصيات شخصيوهى من  ، إمعة ىف كل مراحل حياتههو  -وجهله بنسبه وجهله ككل عجزه اجلنسىفقره و باملهجوس طيلة الوقت -
نضمام عمر ، الىت ليس بوسعه تغيريها مر  ، منذ يوم نكح حبرية آمنة هل يغيب عن مالحظة أحد أنه.  لذا انقلب كل شىء من النقيض للنقيض 

 ، من العبيدبعا أغلبهم  ٧٠مل تثمر إال عن  ، لتصنيع نىب للعرب -ورقة وحبرية وخدجية-أكثر من نصف قرن من اجلهود املضنية للتالت ورقات 
إذن قبل عمر كان اإلسالم جمرد هرطقة مسيحية ركيكة مآهلا  ؟ أصبح لإلسالم بفضل ملسته اإلهلية ماليني األتباع ىف شهور لكن حني انضم عمر

ر احملتوم جما حربيا للعرق العرىب  ، االند تسمية ما فعله عمر  أو جازت ، إن جازت تسمية أولئك اهلوام مطاريد مجيع الشقوق عرقا (وبه صار بر
مث جاء إسالم دموى شره شرس هو الذى غزا العامل وال يزال حياول  ، كان هناك إسالم اعتباطى بدائى ساذج مات وانتهى  ؛ ) مبيالد القومية العربية

ملصادفة:  اإلجابة ؟ هل تعرفون ملاذا أسلم عمر!  إىل اليوم عن شىء ال يعرف معناه  -العادةك- مسع دمحما ذات مرة يتحدث  ؛ األمر برمته جاء 
س احلديد ؛ لضبط لضبط من تصوراته القدمية عن األنبياء كمجرد دراويش بلهاء ، شىء امسه  فقرر أن  ، فلمعت ىف ذهنه فكرة هى العكس 

كلمة قاهلا عمر حملمد لدى هل تعرفون أول   ! الصغري احملدودمحادة وببأس حديد جديد مل يكن قد خطر من قبل بعقل  ، يصنع نبيا بدرع وسيف
تلك اللحظة هى الىت .  وىف التو واللحظة بدأت املواجهة إن مل نقل استعراض القوة حول الكعبة ، ’ ؟ فيم االختفاء ‘:  اإلجابة ؟ إشهار إسالمه

ت الوحى ىف قرآنه  عتباره القرآن الذى ال جيب أن يستمر للنهاي ؛ ’ أيها املدثر قم فانذر ‘سطر فيها عمر أول آ ة فريدا بني كل كتب التاريخ 
ت الصرع تلك اللحظة الىت دخل فيها السيف لإلسالم ومن حينها مل  ، الكتاب الوحيد الذى يتكون من تفريغ تلفظات شخص أثناء إصابته بنو

سرعان ما أسس تقوميا خاصا للعرب  وطبعا ، السيف الذى أصبح يلقب به لألبد فاروقا ، عمر كان أول من متنطق سيفا ىف اإلسالم.  خيرج أبدا
وأ ال  ،  الغرب يعشق صب جام غضبه على دمحم ويلصق به كل صفات اإلجرام والدموية ، لألسف . يؤرخ للحظة بدء قيادته هو لدينهم اخلاص

ا كلها ىف ظل الوحى املن ، فقطعا ارتكب بيديه من اجملازر الدموية ما ال يعد وال حيصى (أدافع عنه  هذا الذى مل يعرف عنه  ، زل عرب عمرإال أ
بسط األمور الفقهية وأيضا أراه سوء حتليل  ، لكىن أرى فيما يقوله الغرب ظلما على شخص ال يستحق منا إال الشفقة ، ) يوما أى اهتمام ولو 

 ، م توليه بعزل خالد من قيادة اجليوشإنه قرار عمر يو  ؟ ىف اإلسالم ١پراطورى رقم هل تعرفون ما هو املرسوم اإلم . إخل …رخيى وسياسى 
بن  ، پراطوربعدها سرعان ما بطش بكل أمثاله من مراكز القوى وأمراء اجليوش وكل من تصور للحظة أن األغنام حتتمل الشرك فيها مع اإلم مرورا 

م يوم أجنز ثورة التصحيح هذه كاملة قال قولته وأخريا  ، أىب وقاص حىت سائر رعيل احلرس القدمي وكل من ال زال حملمد اإلمعة مكا ىف قلو
مل يكن دمحم يعنيهم ىف  الذين عرفتهم عن قرب أصدقائى!  ’ ورضيت لكم اإلسالم دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمىت ‘الشهرية 
إل :  just irrelevant ، ال خصومة وال ود وال أى شىء ، شىء م وال  زكر قربص ال حيارب إال :   إخواننا . سالمكينونة غري ذات صلة ال 
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إلسالم ، والناس دى فامهة كل إللى بيقوله من قبل هو ما يلبس العمة ، طواحني هواء بل قرروا رفع رايته  ، ومع ذلك مل يفكروا للحظة ىف الكفر 
رخيية ال نظري هلا ىف عمر اإلسالم.  من جديد وأفضل من األصل م حلظة  لذى وجد ألول مرة من ينزع عن القرآن وعن دمحم قداستهما هذا ا ، إ

ذا الدين آلفاق أعلى غري مسبوقة ، الزائفة   ! مث جيدون بعد ذلك بني أيديهم ما ميضون به 

 
  ! شىء الكبريأ عاينت عن كثب وحلظة بلحظة ميالد ال : هؤالء املسيحيون والعلمانيون مهما حبثوا ىف الكتب لن يفهموا أبدا ما فهمته

  ؛ قبل أن يطبع -الكتاب الذى رسم خريطة األحداث الكربى للعامل للثالثني عاما التالية- ’ ميثاق العمل اإلسالمى ‘أ قرأت 
  . بل حىت قبل أن تعلق على احلائط ويقرأها أحد ، قرأته كمجالت حائط

  ، أولئك متوقفون عند إسالم دمحم وتناقضاته وفضائحه وجرائمه
  ! وفوق الكل أنه بال متناقضات تذكر ، صادق صريح ومباشر ، إسالم أنضج أرقى وأشرس اإلسالم الفاعل على الساحةبينما 

  ! أعداء اإلسالم أنفسهم ال يقولون ما تقوله أنت -

عن كثب وحلظة بلحظة  أ عاينت : هؤالء املسيحيون والعلمانيون مهما حبثوا ىف الكتب لن يفهموا أبدا ما فهمته ، مع احرتامى للجميع -
قبل أن  -الكتاب الذى رسم خريطة األحداث الكربى للعامل للثالثني عاما التالية-  ’ ميثاق العمل اإلسالمى ‘أ قرأت !  ميالد الشىء الكبري

 ، اته وفضائحه وجرائمهأولئك متوقفون عند إسالم دمحم وتناقض . بل حىت قبل أن تعلق على احلائط ويقرأها أحد ، ؛ قرأته كمجالت حائط يطبع
أ ال أعول كثريا !  وفوق الكل أنه بال متناقضات تذكر ، صادق صريح ومباشر ، إسالم أنضج أرقى وأشرس بينما اإلسالم الفاعل على الساحة

لو واجهتهم بتناقض جديد و  ، وأزالوا كل تناقض بينها ، احملدثون أغرقوا ىف دراسة كل آية وكل حديث وكل خرب.  على لعبة التناقضات الداخلية
هلل . حبيث لن تصل معهم أبدا لنتيجة ، مارسوا نفس اللعبة فاكرين كالمى إللى ضحكتم  ( ! هم يستطيعون هذا دون جلوء للتأويل والعياذ 

كيان أية آية ىف القرآن   يكفى بواحدة منها امسها املطلق واملقيد يقلبوا لك ، قاعدة ممكن يعملوا كل حاجة عاوزينها ١٠١عندهم .  )  ! ؟  عليه
لظبط هم ال يستخدمون إال أدوات الرتزى التقليدية والبدائية  ؛ الفارق املهم جدا هو االبتداع.  ويطلعوها تقصد عكس املعىن إللى أنت فهمته 

إن مل يكن  ، كاء احلاسوىب الفائقبينما التأويل بتاع الرازى ونصر أبو زيد هو نوع من استخدام الذ  ، ) الىت ال تزيد وال تنقص ١٠١الـ  (جدا 
 ،  لكن مبرور الوقت صاروا من بيدهم مفاتيح ملكوت السموات ، ىف زمن األئمة كان يوصف احملدثون بتيوس الدين ! شطحات فيلم خيال علمى

ا كيما شاءوا تبعا لتقويتهم أو بيدهم مفاتيح العقيدة واألصول يكيفو  ، صاروا السلطة املطلقة وأهل احلل والعقد وسط أهل احلل والعقد أنفسهم
إن حماولتهم عدم استبعاد شىء مهما كان اهلراء فيه جيعلهم أبطال اإلسالم .  أو تعديلهم أو جترحيهم ألى شخص ، تضعيفهم ألى حديث

 قدموها أفدح خياال من كل ما لوجد أن احللول الىت ، لكن لو تعمق أو متهل زكر بطرس قليال وحاول معرفة رأيهم ىف تلك التناقضات ، احلقيقيني
لعدو.  خيطر له وأبشع ألف مرة من وجود التناقض ىف حد ذاته كاالغتياالت أثناء النوم أو حتاشى  ، واملثال الذى يستهويىن هو جواز الغدر 

دف إنزال الرعب ىف اجليوش ال يوجد به أمر نبوى صريح  -لغدرأى مبدأ جواز ا- ذلك .  مواجهة اجليوش أصال ومباغتة النساء واألطفال وذحبهم 
لكنه جاء نتيجة توفيق معقد جدا لعدة أحاديث وأخبار مع بعضها البعض  ، ألن هذه تقانيا ليست حرو ’ احلرب خدعة ‘وال يوفيه حديث 

ستطالب الوسي هذه ختتلف عن قتل  (لة هلا ومع أشياء أخرى من بينها مثال كون اإلرهاب وإنزال الرعب ىف القلوب تكليفات قرانية مباشرة أو 
م ملناسبة  ، النساء واألطفال ىف حال التمرتس  ا  ، تغضب محاس أو القاعدة من قتل نسائها وأطفاهلاال أعرف ملاذا فهى حرب والىت  لذات وأ

  . ) ؟ على شىءشريعة اإلسالم مع چينيف من احلاالت النادرة الىت تتفق فيها شريعة 

  ؟ عاوز تقول إيه -

عاوز أقول إىن شاهدت دقيقة بدقيقة بزوغ النواة الىت ترعرعت حبيث قتلت السادات وطردت الشيوعية من أفغانستان وأسقطت كل  -
قول إيه ،  أصحاىب دول كانوا نواة النواة.  وضربت من نريوىب ملوسكو ، اپوتغلغلت ىف كل عواصم أورو ،  ڤييتپراطورية السو إم .  وأ عارف أ 
كمان هم ليسوا ورقة حمروقة خايبة  . ويتم القضاء عليه بعد كام سنة أو كام شهر ، اهد تنظيما صغريا معزوال ىف أصحابه كالتكفري واهلجرةمل أش أ

ثر رجعى.  وفسدانة زى اإلخوان م موش ها يتفعصوا زى شكرى مصطفى .  إمنا أقدم شهادتى كما هى ،  أ ال أدعى العبقرية  كنت متأكد أ
س صاحية منظمة واعية وفامهة.  ناس ها تسخر منهم زى ما بتسخر م اإلخوانأو ال موش دراويش  ، كل موقفى أىن حسيت أن دى 
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وده إللى  ، وما حدش ها يقدر عليهم فكر ، س موش سهلة.  فاكرين أن ماليكة ها تيجى هلم ىف آخر حلظة تنقذهم م املشنقة ، واتكاليني
.  وال حىت احلكومة فامهاهم ، وال فامهني خمهم شغال إزاى ، أنتم ببساطة موش فامهني الناس دى:  أحداث الصعيدهى دى خطورة .  حصل فعال
اية كل حلقة كان  ، جيمع الشباب دى مع املشاخخڤزيون ابتدأ والتلي ، ملا جه مبارك يقول اجملموعة دى من الشباب املرحوم حلمى البلك وىف 
شوف أى توبة خالصأ ما كن ، أعلنت التوبة من املستحيل أن تكسب  . كنت شايف أن املشاخخ هم إللى ابتدوا يقولوا نفس كالمهم.  تش 

لشافعى وأىب حنيفة.  تى ببينتك وهم ببينتهم ، هؤالء ىف مناظرة دينية كل احلرب .  بينما القرآن نفسه واضح فاضح فادح ، لن جيديك التمسح 
ا مل زى ما بيقول بتوع احلرب على اإلرهاب وتعديل املناهج  ، ما فيش إسالم معتدل وآخر متطرف .  تفهم هذه احلقيقةعلى اإلرهاب فاشلة أل

ن وثقافة التسامح  ، إللى كل ما يعينوا مفىت أو إمام معتدل ىف حتة يكتشفوا أنه بقى متطرف ، وكل أصحاب القرب املقطوعة دى ، وحوار األد
  ! بوا كف على كفويضر  ، زى أخو حجاب كده

والزعماء بتوعك إللى أنت حمرتمهم  ، دول نبذوا العنف بوضوح وصراحة ؟ أنت بتخرف تقول إيه ) : بل يزداد ، ضهرى ال يزال مستفزا ( -
  . طلعوا كتب تقول كده ، أوى دول

  . نتائجه يوقف ) احلرابة الشرعية=  (هاد كل إللى قالوه إنه حني ال يؤتى اجل ! وال بصراحة ، ال بوضوح ) : بربود يثري الغيظ أكثر ( -

  ! قالوا كمان إن السادات مات شهيد ،  أل -

  ! موش عاصم وعصام -

إيه الفرق كده بينهم  ! يبقوا كفرة ؟ ’ حني ال يؤتى نتائجه يوقف ) احلرابة الشرعية=  (اجلهاد  ‘ !  افرض حىت ) : وكأنه عثر على كنز ( -
  ؟ وبني سيد عمر إللى كفروه

س حمرتمني :  إللى أعرفه حاجة واحدة . أهم عندك ىف سجن طرة.  ممكن تروح تسأهلم.  ده سؤال فوق مستواى ، ال - أصحاىب دول 
ما أستطيع أن أجزم لك به .  فال ميكن حبال أن يقبلوا أن يكونوا هم السبب ىف انتقاصه من جديد ، أكملت لكم دينكم:  مبا أن هللا قال : جدا

ال أكثر  ، إنه جمرد وقف ؛ ال يعىن عندهم العودة لالستضعاف والتقية واخلطاب املزدوج كاإلخوان املسلمني ) احلرابة الشرعية=  (هاد أن وقف اجل
ن ، هم ال يكذبون أبدا.   وال أقل   ! وهذا هو الفارق بينهم وبني كل املتدينني من كل األد

 
  ، مرشد اإلخوانأو  ،  هل تعتقد أن خادم القرفني الشهريين

  ، ) رئيس وزراء الكون (أو األمني العام له ،  ) خليفة الكون (أو رئيس التنظيم العاملى لعلماء املسلمني 
س يؤمنون حقا بوجود إله   ! ؟ أ

ا انفرجت ، يلحظ ونس أن الوجوه ال تبدى تفهما وال اقتناعا  آخر أعماق فقرر املضى ىف الشوط حىت ، لذلك قرر أن كلما استغلقت حلقا
س ال تفهم.  أحيا بيسموا التقية اخلالف على هل تكفري احلاكم سياسيا أم تكفريه شرعيا ‘:  مصطلحاته الشرعية املوضوع ال  ؛ هذا كالم أ

شياء أعمق مليون مرة لتقية بل  هنا  ، التكفري الديىنأنت لن تفهم شيئا مما أردت شرحه قبل أن تفهم الفارق بني التكفري السياسى و .  عالقة له 
س جتاهد من أجل األغنام ويكفرون احلاكم ألنه ال يسمح هلم بفعل ما يبغون:  بل أكرب خالف فاصل ىف اإلسالم ،  يكمن بيت القصيد  ، أ

س جتاهد من أجل الدين وترى كل هذا املناوشات السياسية مع احلاكم   وهارون الرشيد من دمحم.  حقارة ومفسدة ال أكثر - حىت لو جائر-وبني أ
ودمحم نفسه من هذا الفصيل وكان مستعدا ألن ال يعزل كسرى  . حىت اإلخوان والشيخ حجاب هى مل تكن إال دولة النوع األول األرضية الوضيعة

على :  األمورسأبسط لكم .  أى حملمد-أو ملك الروم لو آمن به كنىب ومن مث تركه يطبق الشريعة الىت حتل استحالل واسرتقاق شعبه له هو 
ن الدنيا كتب اإلسالم ملغزة وال أحد يفهمها بدون التفاسري النوع الثاىن .  نوع يقرأ ونوع ال يقرأ:  إذن املسلمون نوعان ؛ العكس من كل أد

النوع الثاىن معروف .   وإما علماىن ، إما جماهد سفاك للدماء:  أما النوع األول فنوعان ، معروف وهو إسالمك الشعىب احللو اللذيذ  عم ضهرى
ية آهلة وجياهد  ، إما مؤمن حقا وجياهد وهذا غالبا مضحوك عليه:  أما النوع األول فنوعان ،  وهو أمثال وحيد وأ وعارف وكثريين وإما ال يؤمن 

هل  . وادر اإلخوان املسلمنيالعصابة انتهاء خبادم احلرمني وكل ك-وهنا أضع دمحم نفسه وكل الصحابة ،  ألنه يعرف أصل الكذبة واهلدف منها
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رئيس  (أو األمني العام له ،  ) خليفة الكون (أو رئيس التنظيم العاملى لعلماء املسلمني  ، أو مرشد اإلخوان ، تعتقد أن خادم القرفني الشهريين
س يؤمنون حقا بوجود إله،  )  وزراء الكون   . ’ ! ؟ أ

  ؟ وما هو موقع أصحابك من هذه اخلريطة -

م اجلماعة املستثناة من .  هم تلك الفئة الصغرية جدا الباقية من كل تلك اخلريطة ؟ ’ مضحوك عليه ’ غالبا ’ ‘حظت كلمة هل ال - إ
ا اجلميع ليست هى .  املؤمنني احلقيقيني الذين ال يستغلهم أحد من هؤالء اجملاهدين الدنيويني ما أردت قوله إن الدولة اإلسالمية الىت ينادى 

 ! األهم أن هذا حدث فعال ! اإلجابة هى نعم ؟ دولة دين ومبادىء:  السؤال هل ميكن يوما أن حيدث العكس.  شىء عندهم مجيعاذات ال
لفعل اجملتمع الذى يريدون ؛ هؤالء ال ينطبق عليهم ما قاله وحيد للشيخ حجاب أن اإلسالم املثاىل شىء نظرى وغري قابل للتطبيق :  لقد أنشأوا 

  ! طالبان

ئرة احلاج ( -   ؟ ما لقتش غري طالبان  متخلف أنت)  : هنا ومن جديد تثور فجأة 

 
  ؛ طالبان هى االعتدال عينه

ا التجسيد األمثل ملقاصد الشريعة وروحها   ! وليس فقط نصوصها ، إ

طالبان  . هو التطرف ، ف هو املصطنعإسالمك أنت  حاج هو املزي ! هأ ! هأ ؟ طالب ٣موش أحسن من لو كانوا  ؟ ما هلا طالبان -
ا التجسيد األمثل ملقاصد الشريعة وروحها هى االعتدال عينه .  قل ىل شيئا واحدا خالفت فيه طالبان الشرع ! وليس فقط نصوصها ، ؛ إ

املشكلة ىف احلديث الذى قاله  . ةدومنا تزوير وال احتيال وال فهلو  ، وىف نفس الوقت فهما ملقاصد الشريعة ، لعكس هم األكثر دقة والتزاما
هل اغتنم أحد من طالبان أو .  طالبان ال تفكر ىف األموال . ’ دماءهم وأمواهلم عصموا مىن  ‘و ’ يؤتوا الزكاة  ‘عارف هو كالمه الكثري عن املال 

والثرى  ، الفقري منهم ظل فقريا ؟ لمني املرتزقةهل ارتزقوا يوما كما يفعل اإلخوان املس ؟ العصابة-القاعدة شيئا لنفسه كما فعل الرسول والصحابة
ليسار آنذاك.  ) احلرابة الشرعية=  (أنفق ما ميلك على اجلهاد  لكن مع ذلك  ، ألنه ها جييب حقوق الناس الغالبة إللى زينا ، كلنا كنا متأثرين 

ن كان حمدودا ج ، مل أكن علمانيا متبلورا كما أ اليوم ألد ن متهانة . داوعامة اهتمامى  الكتابة ضد الدين  .  ده وقت كانت فيه كل األد
منا وكان بيتقال داميا إن كل  ، وغريهم وغريهم،  لويس عوض ، سارتر ، فرويد ، داروين ، ماركس،  الغصن الذهىب : كانت متوفرة جدا على أ

مسع الكالم ده  . لكن ال تزال هناك تناقضات ومفارقات ، بيتقال إن كل دين فيه ختاريف أقل من إللى قبله.  دين به تناقضات داخلية كنت 
فهمت أنه لو فتشت  ، من خالل إصرار هؤالء على استبعاد كل السرية وكل السنة ومعظم القرآن.  لغاية ما اتعرفت على العيال دول ، وال أهتم به

وقبل -ىف التسعينيات .  ن شخص بدائى جاهل ألمة بدائية جاهلةوهذا طبيعى ألنه جاء م ، الكتب ها تلقى تناقضات اإلسالم أكرب من أى دين
م سيخلقون إسالما أكثر  ، ملا طلع إللى امسهم القرآنيني -زكر قربصما يظهر  وهلل هلم املستنريون واليساريون وأشباه العلمانيني على أساس أ
لقرآنينيذل ، إسالما أكثر شراسة ) دون أن يقصدوا (قلت بل سيخلقون  ، اعتداال قبل هؤالء  ، ك ألىن عرفت من كان ميكن واقعيا تسميتهم 
لضبط كيف يفكرون ، بعقود أنت إزاى  .   إمنا هو أن البشر أكثر انضباطا وصرامة ، الفارق ليس أن النصوص أكثر أو أقل شراسة.  وأعرف 

لك أن دى املوضة إللى ماشية اليومني دول أن لةأغلب الفقها حاج موش واخد  ويقولون هو املبشر والنذير  ، ء بدءوا يرموا األحاديث ىف الز
مستحيل مثال أن  . الرسول جمرد حامل رسالة ىف نظر أصحاىب دول ؟ ولسنا ىف حاجة للسنة مبا ىف هذا طريقة الصالة ، وليس عليهم مبسيطر

أغلبها ضعيف أو غريب أو  ، اخلوض ىف متاهة أحاديث الرسولده على األقل بيعفيهم من .  عبد النىب ، يسمى أحد منهم ابنه على مثل امسى
أمرت أن أقاتل الناس ، حىت يشهدوا أن ال إله  ‘:  مع ذلك هناك حديث حيبونه أكثر من سورة التوبة)  : مث ضاحكا ( . شاذ أو أحيا مضحك

قاتلوا الذين ال  ‘، أما اآلية فتقول  ’ دماءهم وأمواهلم ا ذلك عصموا مىنإال هللا ، وأن دمحما رسول هللا ، ويقيموا الصالة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلو 
ليوم اآلخر هلل وال  حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم  ، من الذين أوتوا الكتاب ، وال يدينون دين احلق ، وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله ، يؤمنون 

  ! ؟ يعطوا اجلزية أم حىت يعتنقوا اإلسالمالقتل حىت :  مرة أخرى السياسة ضد الدين . ’ صاغرون
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جلنة اقتتلوا بعضهم البعض   ، ثالثة من املبشرين 
  ! ؟ وال أحد يعرف ماذا سيحدث حني يلتقون هناك مرة أخرى

  ! سالمده حىت ما ينفعش يبقى امسه إ ، ! أنت بتتكلم عن إسالم من غري دمحم ومن غري قرآن ؟ أنت خليت فيها قرآن ؟ قرآنيني -

لكامل كما قد يبدو لك - وهم أول وأكثر من شكك  ، العصابة كانوا يعرفون جيدا مالبسات كل تنزيل-أعمدة الصحابة.  هم ليسوا بدعة 
وعمر غري ذى مرة جعل  ، عائشة شككت ىف كل ما خيص النساء وىف هرولة جربيل طوال الوقت إلشباع أهواء دمحم اجلنسية ؛ ىف ألوهية الوحى

لنص األصلىدمحم تى بنص بديل لعدم اقتناعه هو  وطبعا  ، مث حني أصبحت السلطة له أبطل ما شاء من أحكام القرآن ، ا يغري من الوحى أو 
نه وحى إهلى ملا فعل العصابة األجالء يعتقدون حقا ىف كلمة واحدة من الوحى ملا حتاربوا -وفوق الكل لو كان الصحابة ، لو كان مؤمنا حقا 

 ) بعر البعري الذى من حيث اشتق العرب امسهم (لذات عندما بدأت أموال مصر تتدفق وتغرق جدب جزيرة البعر  ، احلراب اجلليل بينهمذلك 
جلنة اقتتلوا بعضهم البعض.  مبا مل حيلموا به قط  ، ختصار ! ؟ وال أحد يعرف ماذا سيحدث حني يلتقون هناك مرة أخرى ، ثالثة من املبشرين 

ته وليس وحيا مل رخييا أحد مهم من قادة اإلسالم اقتنع بغري أن ما جاء به دمحم هو من عند مع ذلك يظل هناك شىء واحد فوق  ، يوجد 
ويني لو حبيت  ، موش عاجباك كلمة قرآنيني ! سورة التوبة:  مستوى الشبهات ويني (ممكن تسمى أصحاىب دول تو ما تفرقش   ، أو طو

لقدسى يقول ما معناه إن البشر سيظلون خيطئون وهللا سيظل يغفر هناك . )  ! كتري م  . هذا كالم ال يرضى به أولئك ؛ حديث مما يسمى  إ
نيون عامل جديد مقدام يقتل   : هى النضج األمسى للدين وملفهوم العبادة ، اإلسالمية الىت ال تعرتف بشىء امسه اخلطيئة پيوريتانيةوهذه ال،  ! پيور
العصابة ملخالفتهم احلرف -أو دمحما بن حبرية أو الصحابة بن احلطاب واحلطابة اعمر أصدقائى مل يكفروا  !  يقوى على العيش طبقا لشفرتهكل من ال
ا ىف ذروة الرسالة احملكمة الواضحة ، أو النص م.  إقامة الدين كله هلل ؛ سورة التوبة:  إمنا ملخالفتهم لروح اإلسالم كما يرو م ال  هم يكفرو أل

ب وبلطجة وتغاضوا من سبيل هذا عن الكثري من جوهر الشريعة ؛ يرون فيهم إميا صادقا مبا يكفى م حتولوا لعصابة  تساحموا مع الكثري من  . أل
سيس اإلمپراطورية إمنا يوفون أمر  ، الفسق وامللذات وحكمتهم األهواء واألطماع والصراعات الشخصية قامة حكمه معتقدين أنه مبجرد  هللا هلم 

بل رمبا ما أبعد أن يكونوا هم أنفسهم مؤمنني  ، لكن ما أبعد دولة اإلسالم تلك عن حكم هللا احلقيقى الذى يريد على األرض ، على األرض
  . بوجود هللا أصال

  ! كلمة واحدةومل أقتنع وال ب ، أول مرة أمسع كالم فاضى وغريب عن اإلسالم هلذه الدرجة ؛ أ موش فاهم حاجة -

 
  ! ؟ غالبة ، إللى بتقول عليهم أقوى من أى نىب ؟ غالبة

ت اخليال العلمى الشمولية ! أصحاىب دول مكن:  وحيد بيه ممكن يفهمىن أكرت منك -  ٤٥١ ، ١٩٨٤ : عاوزين جمتمع على طريقة روا
ايت هم ال يتساحمون قيد أمنلة مع .  مى يبقى زى جمتمع كتاب كفاحىأو على األقل لو موش خيال عل ، وما شابه ، عامل جديد مقدام ، فهر

وطبعا ىف كل غري املؤمنني من غري  ، وال يتوانون عن تنفيذ حد القتل ىف كل من خيرج ولو شعرة عن الشريعة ، الشهوات والضعفات اإلنسانية
ت.  وختليص جمتمعهم املثاىل من أمثاهلم ،  املسلمني م ال يبحثون عن حور  ؛ إمنا يريدون جنة سورة التوبة هنا واآلن ، اجلنة كما تشنعون عليهم إ

لضبط ، ألىن أشك ىف موضوع اجلزية ؟ هل تعرف ملاذا ، ومل أجبك ، أنت سألتىن عن اجلزية ! على األرض املنطقى .  أو ال أعرف رأيهم فيه 
لعبودية وال مبلكات اليمني أصال جلزية وال  م ال يقبلون  لدين الكامله ، أ لكن روح  ، اجلزية موجودة ىف سورة التوبة صحيح ! م يؤمنون فقط 

ا تسعى  ، سورة التوبة تتخطى هذا بكثري إمنا  ، هم لن يكرهوا على اإلسالم أحدا حبد السيف.  ال تريد كفارا ىف العامل أصال ، ’ للدين كله ‘إ
لفعلهذا ما ط.  سيقتلونه قبل أن يفكر ىف اعتناق اإلسالم مع اإلخوان أو الشيخ حجاب أو كل أهل السنة عامة أنت تدخل ىف .  بقوه 

قالوا لك صلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم  ، العصابة-إذا حدثتهم عن فضائح وجرائم الصحابة : مهاترات قد تستغرق عمرك كله
م مع كلمىت آله وصحبه ( هذا الذى يرددون دون  ، اآلل والصحب وحمرمة شرعا على املسيح عيسى مثالحيث الصالة واجبة على  ، رافعني صو

فإذا أفحمتهم قالوا كل  ، العصابة جزء من امللة والطعن فيهم كفر-قالوا لك إن الصحابة،  ) أن يفهموا أنه سيحاكم كل هؤالء يوما مبن فيهم دمحم
قالوا إمنا ال ينطق عن اهلوى والتشكيك ىف تنزيهه خروج على  ، عن فضائح وجرائم دمحمبعد ذلك إذا حدثتهم .  إنسان يؤخذ منه ويرد إال رسول هللا

 ، بعد ذلك إذا حدثتهم عن فضائح وجرائم القرآن.   فإذا أفحمتهم قالوا إمنا هو ما إال بشر مثلنا واملقدس هو إ نزلنا الذكر وإ له حلافظون ، امللة
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ويله إال هللاقالوا لك املاسح واملمسوح وأسباب التن فإذا أفحمتهم  ، زيل وكتب التفاسري وال تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم وال يعلم 
ا-قائال مثال أما واحلال هكذا ما حاجتنا أصال للدين ولتكفنا عقولنا  ( ما يوجد  ، الدين هو املطلق الذى يصلح لكل زمان ومكان ؛ على عال
لنسخ   ، ليس مطلقا وال يصلح لكل زمان ومكان أى ما هو بدين ، أسباب تنزيل -فيه غرية وكبريةواحد منه وليس لكل ص حلرفولو - ما يتغري 

وما  ، مرات خبصوص زواج املتعة ما هو بدين ١٠أن يغري ربنا رأيه  ، كل ربع ساعة أو حىت يتغري تبعا للعقل واملنطق وتطور العلم ما هو بدين
 . ما هو بدين ، ما يتهاون للحظة عن تكفري كل بقية البشرية -حبكم التعريف-وطبعا  ، ما هو بدين ، يون سنةولو بعد مل ’ االجتهاد ‘حيتمل 

إذا ،  ) طبعا حول أيهما هو احلقيقة املطلقة ، السبيل الوحيد لتطور أى دين هو أن ينشق أنصار الفكر اجلديد ويدخل الفريقان ىف حرب
 !  ؟ والدنيا كلها تعلمت اإلسالم منهم ، شفت إزاى كانوا سابقني عصرهم ! لئك يقتلونك من البدايةأصدقائى أو .  أفحمتهم ىف ذلك قتلوك

قول روح اإلسالم الزم تفهم .  قصدى أنك تصفيه من كل حاجة وتبقى شكل اجملتمع املثاىل املنضبط شديد االلتزام هذا ؟ عرفت قصدى إيه ملا 
س ال يعرفون التهور وال النزو  هم أكثر نضجا وثقافة وحنكة .  وال ينجرفون وراء كلمة انفعال طائشة هنا أو هناك للرسول أو لغريه ، اتأن دول 

 ،  لكن ما أعجبهم هو حمتوى سورة التوبة ، ورمبا مل يتلق أى شىء على وجه اإلطالق ، ىف نظرهم رمبا تلقى دمحم بعض الوحى!  واتزا من أى نىب
حد ورأوه وحيا إهليا ال مراء فيه   ! وهذا وحده هو املهم ، وحيا موجها هلم هم ، حىت لو مل يكن قد نزل 

  ! كلكم أنبياء ؛ موش أنت لوحدك إللى نىب:  دلوقت بس إللى فهمت ، آه -

لك هل تتخيل أن أصدقائى هؤالء تعنيهم كثريا ت ! على األقل كفاكم من قرص احلور العني املشروخ البائخ.  كفاكم افرتاء على الناس  -
م يصدقون أن الوظيفة الوحيدة املعروفة هلل ىف اجلنة هى ترقيع أغشية البكارة ! ؟ املاخور الىت يصفها القرآن-اجلنة أنت لسه برضه  ! ؟ هل تتخيل أ

ا تكليفات مساوية ، أوال حجم الوعود ما هواش أخطر ما ىف املوضوع:  موش فاهم س كل الناس وهم على عك ،  أ عارف الناس دى . اخلطري أ
  ! غالبة : ما هى فامهة

إللى قطعوا رأس الظابط املسيحى  ؟ ضابط وجندى غالبة ١٨٠؟ إللى قتلوا  إللى عملوا جمزرة مديرية أمن أسيوط غالبة ) : مذهوال ( -
 ، ول عليهم أقوى من أى نىبإللى بتق ؟ غالبة ، إمنا من غزارة الرصاص ، موش بسيف وال سكني ، ى للمديرية ىف يوم العيد دهچپتالقائد النو 

  ! ؟ غالبة

أ نفسى طول عمرى أقابل مرشد اإلخوان وأقول له لنتفق  ؟ صح ،  كلنا نعرف اإلخوان.  أنت ما تعرفهومش!  طبعا غالبة وغالبة جدا -
.   صر أو مع أى أحد هى معدومةأوال أن فرصتكم ىف الفوز ىف أية مواجهة سواء فكرية أو حربية مع احلكومة أو مع الغرب أو حىت مع مسيحىي م

آلهلة نيا ا ، أ ال أومن   ؟ حمصلة هذا وذاك إن إيه رأيكم أننا سوا ننسى لعبة الدين خالص ونبتدى نلعب دنيا.  وال أعتقد أنكم أنتم تؤمنون 
ملاذا ال نقدم أنفسنا .  رأس حد من غري ريش على ، وتعالوا نلعب فكر ضد فكر ، اتضح أن كلنا والد تسعة ، كل هاالت القداسة انتهت

بعني له دب ، جمتمعني للغرب كمستسلمني  ذا ننفع أنفسنا وننفع شعوبنا ، كل مهنا هو التعلم منه  وهام دينية لن  ، و بدال من التمسك 
م ليست  ؛ أصحاىب ال ميكن أن أقول هلم كالما كهذا ؟ تذهب بنا إال إىل الفناء م يعيشون ىف عذاب مقيم طوال .  لعبةفهم ليسوا إخوا وحيا إ

النمو .  هؤالء اجلهاديون ال يستطيعون التنازل عنها حىت لو أرادوا.  لديهم تكليفات إهلية ال تعرف التفاوض أو التنازل أو احللول الوسط ، الوقت
لعكس ما كانش موجود ودلوقت  ، رب ىف الصعيدتقدر تقول ىل ليه فيه إرهاب أو فيه ح ، مصر أعلى دولة منو ىف العامل ، النهارده ٠/٠ ١١ بل 
م شايفني احلكومة الكافرة بتقوى أكرت ؟ رجع ميوت كله وال  ؟ من إمىت مثال كان الشعب الفلسطيىن أهم عند محاس من الدين . السبب أ

ملسلمني احلقيقيني الذين فرزوا  ، إذا كان هذا ينطبق على اإلسالميني األى كالم االنتهازيني.  يتنازلوش حرف واحد عن كالم ربنا لك  فما 
   ؟ اجلوهر احلقيقى لإلسالم وعرفوا الغث من الثمني فيه

 
ر صحيحا حدى زوجات عمر تستحم عارية ىف    ، فتلك مصيبة ، لو كان حديث دمحم عن رعبه من احتالمه 

  ! ولو كان مكذو فاملصيبة أعظم

ونس كان سباقا ىف كل شىء  ، للحق.  هو كالم يؤخذ منه ويرد ، أو حىت عن اإلسالم عموما ، طرساحلقيقة أن كالم ونس عن زكر ب
ءة أهداف مؤسسيه وكذا أغلب التابعني وصوال لإلخوان املسلمني -حسب قوله-أو ىف نظريته حول دنيوية اإلسالم  ؛ تقريبا ىف احرتامه لرفقة  ، د
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مطلبة كلية اهلندسة جامعة أسيوط ولصدق ع مل يكن هناك  ،  للحق أيضا.  ٢٠٠١پتمرب س ١١وىف توقعه ألشياء أبعد حىت مما حدث ىف  ، قيد
ومل جيد ىف ربطها املذهل بني رسالة دمحم وبني أطماع  ، ىف الثمانينيات قرأ كتب سيد القمىن.  أى شىء ميكن أن يثري استغرابه فيما خيص اإلسالم

ا مل تثر انطباعا  ، رغم ما فعلته هذه الكتب الصغرية من زلزال جبار ىف أوساط املثقفني املصريني . دهاشهالسياسة والثروة جديدا أو ما يثري ان إال أ
تعرف من .  وكانت من أمثن ما عاد به من الكويت ، ىف التسعينيات قرأ دائرة املعارف اإلسالمية لدى صدور توضيبتها الثانية.  يذكر لدى ونس

حث مصرى أو عرىب  ، ت املستشرقنيخالهلا على أمساء عشرا  ، ميكن أن يلم يتعمق ويكشف أعماق اإلسالم السرية، واقتنع أنه مل ولن يوجد 
درةمن القرنني التاسع عشر والعشرين العلمانيني پيني حبيث يضاهى هؤالء اجلبابرة األورو   ،  ممن يتميزون بتفاىن وموضوعية ومنهج علمى من طرز 

ومل جيد ىف حتليله  ، مع انطواء األلفية قرأ ونس كتب خليل عبد الكرمي.  عتربها شيئا جديدا أو ميكن أن يثري فيه انطباعا كبريالكن مع كل ذلك مل ي
أو ىف ربطه بني رسالة دمحم وبني طفولته املسحوقة وحياته اجلنسية املضطربة ما يثري  ، ألتفه األسباب الىت نزلت أو عدلت بسببها سور القرآن

ا مع اإلسالم ، لكن شيئا استوقفه بقوة وهزه من األعماق ، شهاندها إنه :  فتح عينيه للحظة استنارة مذهلة وغري لألبد الطريقة الىت يتعامل 
  ! أسلوبه املستخف الساخر ىف التعامل مع كل ما هو مقدس

م أسيوط اخلواىل وتقريبا طواها النسيان إال أن  ،  يعد لونس ذات اإلهتمام القدمي مبسألة الدينمرت السنون وعلى حنو عام مل . لقد ذهبت أ
م انغماسه الشديد تلك ، سؤاال مل يفارقه أبدا جابة له أ ا  : لسبب بسيط أنه مل خيرج  إذا كانت كتب التفاسري واحلديث والسرية الىت قصد 

ن القرآن نفسه  ، زات صنعها دمحم من كل شكل ولونبدليل أنه مبرور الوقت راحت ختتلق معج (أصال التقديس وال شىء إال التقديس  غري عابئة 
ى عنه أكثر من مرة ا ال ختص بالغته إمنا ختص الصرفة  ، نفى هذا صراحة و ا من صنع هللا ،  ] بكسر الصاد [حىت معجزة القرآن قال إ أى أ

إذا كانت قد مررت لنا كل ،  ) ! لة حني يكون اخلالق نفسه أمياوختيل أنت حجم املشك ، الذى صرف أنظار الناقدين عن عيوب القرآن اللغوية
فماذا عساها تكون الصورة احلقيقية األصلية لتلك العصبة من األعراب األفظاظ البدائيني اجلهلة الذين  ، هذا الكم من الفضائح واجلرائم واملخازى

م وقبحهم وجاهليتهم عليه بوه وفرضوا بداو حثا حمرتفا  -أو من حيث صرف النظر ينتظرومن حيث مل -ها هو جيد أخريا  ، اآلن ؟ غزوا العامل و
إمنا  ، يقرأ روح احلدث التارخيى متجاوزا ظاهر النصوص املنمق ، أن خيرتق ما بني السطور:  ينفذ ألول مرة ما تعلمه هو من صحبه األسيوطيني

يقرأ  ‘أو حسب عبارته ىف مقدمة كتابه عن نشأة دمحم أنه  ، وا تلك األحداثيغوص حىت يكاد يشم رائحة الشعور املشعثة ألولئك الذين صنع
قبة ولب واعى   . ’ سرية دمحم بعقل يقظ وعني مفتوحة وبصرية 

متداد قرنني كاملني كما مل  ، لكن أكادمييتهم احلرفية كانت تقيدهم دائما ، ما من شك أن أغلب عمالقة املستشرقني حاولوا فعل هذا 
م أطراف ىف حرب مايستشعر  دف التصدى لتصاعد  . وا يوما أ اختلف األمر نوعيا مع اجليل اجلديد من الوعاظ األمريكيني الذى تنامى 

ميكن القول بال ريب إن كرة اجلليد الىت وصلت ملا نراه ىف العقد احلاىل من محالت كاسحة  . حركات اإلسالم العنيفة ىف أوساط األمريكيني السود
لرتمجة اإلجنليزية لصحيح البخارى ىف منتصف الثمانينات من القرن السابق ، كل حدب وصوب على اإلسالم  شرسة من قبله   . قد بدأت حتديدا 

لالتينية غالبا ، كان عليك الرجوع ملخطوطات العنوان الذى يراه  (ومل يكن مطبوعا سوى القرآن وسرية بن إسحاق  ، ليس هذا فقط بل 
سم سرية بن هشام املستشرقون أكثر ال يغنيان وال يسمنان من جوع لدى املقارنة  -القرآن والسريةأى -ومها  ، ) علمية للكتاب املعروف عند 

.  الىت وجدها أولئك فجأة بني أيديهم بطوفان أقوال دمحم الىت أجلت كل غموض واقتضاب ىف املرجعني السابقني -حجما ونوعية-لثروة اهلائلة 
لضرورةترمجة البخ .  ن جعلتها متاحة لكل من شاء البحث ، ارى أخرجت الدراسات اإلسالمية من نطاق املستشرقني ممن جييدون العربية 

لتعاليم السرية لإلسالم توا يسمونه  م مل حيلموا قط مبثله ،  هؤالء صدموا ىف األحاديث النبوية مبا  جحا جدا حلر  ، وكانت ذخرا ووقودا هائال و
الطالع الدقيق على اإلسالمفأص من الدفاع للهجوم  ) مث العلماىن بعد قليل (وأول من حتول ىف التاريخ املسيحى  ، بحوا الرعيل األول املتسلح 

على أنه بسبب كون أولئك طرفا طوال الوقت ىف  . ) وقطعا قبل يفعل هذا األب زكر بطرس بعقد ونصف على األقل  (الفكرى الكاسح 
  . فقد كانت األكادميية احلرفية تقيدهم هم أيضا ، معارك فكرية مع مشايخ الغربمناظرات و 

.  ) ىف الواقع رمبا رغما عنه فهو يصدر كتبا قد تقع حتت طائلة بطش املؤسسة الدينية الرمسية  (خليل عبد الكرمي كان شيئا خمتلفا عن اجلميع 
ا  ’ اهلندسة والقلوظة والصنفرة ‘حول كل شىء بدءا من  ، للمز ملا وراء النصوشهرية ىف الغمز وا فريدةحنت لنفسه طريقة لولبية  لقد الىت قامت 

وهذا  ، حبيث تفسح أمامها وأمامك مساحة واسعة للتخيل ، حىت أصغر واقعة ىف السرية احملمدية ، خدجية حنو طفلها فربيبها فبعلها فنبيها املأمول
على سبيل املثال كان ونس يقول لنفسه إذا كان  . تفرض عليها كتب التقديس أطرا وال خطوطا محراء أكادميية رحبة حقة ال:  ما أعجب ونس فيه



٢٠٠  

ن القرآن الكريه قد حفظ ىف الصدور وهى من حقها أن يكون هلا ذات  ، فنحن لدينا أشياء كثرية أخرى حفظت ىف الصدور ، املشاخخ يتباهون 
ت الفلكلورية زواج دمحم من تسع وتسعني يض.  القدر من األمهية عند التحليل العلمى لذات نقلها عن أمه ىف  (رب ونس أمثلة لتلك الروا هذه 

لر مثنا حلفنة شعري من يهودى   ، مهانته إذالله وعذابه على أيديهن مجيعا ، )  طفولته ول حىت مات مدينا مقرتضا  سلبهن أمواله الطائلة أوال 
 -األبرار القدوة- تعهده ىف املقابل لكل أمهات املؤمنني هؤالء  ، ا احلد بل سلبوا ابنته ما تركه هلا من مرياث رمزىبل مل ينته األمر عند هذ ، كافر

ر جهنم عتا ضمنا  (نكاحها ىف سن السادسة  ، مفاخذته لعائشة ىف سن السادسة ، بعذاب مضاعف ىف  خليل عبد الكرمي قال فيها الثامنة 
لكن هذه اآلية  ، وأ أضيف أنه مل ترد ىف كتب التاريخ واقعة واحدة للزواج من طفلة مل حتض ، رمسية الىت تقول التاسعةلتزوير رواية عائشة ال

س واطية فامهني أن نبيهم الزم يكون على رأسه ريشة وله حرمي ضخم  ، وضعت كى تلمح ألن نكاح عائشة هو من خصائص النبوة م  وأل
ومن هنا جاءت لديهم فكرة خصائص النبوة أو امتيازات  ، علشان الدنيا تفهم أنه فوق البشر العاديني وحترتمه ، احملرموعلى كل األلوان مبا فيها 

ا رضاع الكبري سنة عائشة  (عهر عائشة واسع اخليال والذى فاق حواديت سراديب ألف ليلة وليلة السرية ،  ) ترف النىب الىت على األقل مل يكن 
ا دون غريها من املسلماتوالىت  ، األشهر وىف كل األحوال ليس  ،  إال لعلمهم وإشفاقهم على جوعها اجلنسى ، ما كان ليخصها أغلب الفقهاء 

إمنا ىف  ، ’ رضاع الكبري وسام شرف على صدر كل مسلمة ‘أو لقول شيخ شهري  ، ’  أمة رضعت من ثديها األمم ‘احرتاما للنص القرآىن 
 ،  ) إللى غنتها ملا خلعت هدومها خالص قدام كل أمة قريش علشان تشرح هلم النىب بيستحمى إزاى ’ الطشت قال ىل ‘الواقع حبا ىف أغنية 

نفاق كل الصحابة حبيث مل حيدث أن آمن أحد قط مبحمد ىف حياته مبا ىف  ، لواط عمر وحناء دبره ، نسبه املبتور ، عالقة دمحم احملارمية مع فاطمة
ة مل يقدر هلا التدوين الرمسى يوما ، بهذا على بن أىب طال لضعف أو اجلرح أو الدس ، وألف قصة وقصة مشا ا  ، أو دونت لكن نعتت  إال أ

إذا كان احلديث الصحيح قد أمجع عليه حفنة  ‘:  ، أو حسب تعبريه ىف كل األحوال تعد ىف عرف العامة ىف أعلى درجات الصحة أال وهى التواتر
ت املسندة فقط لرواة عدول أى (فقهاء مزورين  لروا إمنا الشخص  ، وتعريف الرواى العدل ليس الذى ينقل احلقيقة وبدقة ، من يعرتف منهجهم 

لدين لضرورة للشلة الضيقة جدا من سدنة اإلسالم األوائل ، املؤمن إميا أعمى  :  ودقتها أحد أمرين (فإن احلديث املكذوب  ؛ ) واملنتمى 
ليف مجهور الناس ، صحيح لكن أنكره كهنة التقديس هؤالءاملنكر أى ال لفعل من  رواية قطعية  -١:  هو على العكس،  ) أو املدسوس وهو 

عينهم (قطعية الداللة  - ٢،  ) عن لسان ماليني الناس  (الثبوت  لكن خيشون  ، ملا يريدون نقله من معلومات وآراء واضحة املعىن شاهدوها 
ا اإلمجاع عينه ، بل هو أقوى بكثري -٣،   ) ا خوفا من بطش كهنة املعبد فنسبوها للنىبالتصريح املباشر  ألن ألف مليون إنسان قد اتفقوا  ، أل

ألحرى من الطبيعى-الذين من املذهل  (وكتبوا له اخللود رغم أنف كل ترزية الدين  ،  عليه مثال سرية ابن إسحاق ويتهمونه أن ينكروا  - أو 
ا أقدم كتاب ىف اإلسالم ومن الطبيعى أن تكون أصحها وأدقها وأكثرها بكارة وعذرية وصدقا ،  لتدليس قبل أن يدشنوا مفرمة التزوير  ، رغم أ

  . ’ ! ) والىت ال تقارن بتلك املفرمة الصغرية الىت أقامها عثمان لنسخ القرآن ، العمالقة هلم

ذا العبء على كاهل اجلامعا أن جتمع هذه احلواديت وتطبعها كما مجعت وطبعت  ، ت أو مؤسسة الثقافة اجلماهرييةدائما ما يلقى ونس 
ا ويضيف هلا آالف أخرى من العبارات الدارجة الىت تستحق تعقب جذورها مثل أنه يريد أن يعرف مثال ملاذا يعرب الشعب  ، السرية اهلاللية ومثيال

  ‘أو  ) ال نعلم قصدهم على وجه الدقة ؟ عمر ، ورقة ، خدجية ( ’ وحياة إللى نىب النىب نىب ‘ أو ’ !  دين النىب ‘املصرى عن االنبهار بنداء 
 –األخرىالرب دو عن كل صفات –’  ! حىاإلله  ‘أو ملاذا ينادى الصوفية !  ؟ هل كلها استكثارا على دمحم وعمر ما فعال أم ماذا،  ’ ! عدوى

، أليس هذا متردا مبطنا منهم يستغلون  ’ ! املسيح احلى ‘ياد املصريني مجيعا الدعاء أو التشفع أو القسم بـ آالف املرات بال انقطاع مع علمهم اعت
م ليسوا الدين الصحيح أو على األقل ليسوا دينا  ابن صهاك، ذلك إلغاظة  املبكر الساذج بعقيدة ألوهية املسيحالكرهان فيه اعرتاف  وجحافله 

لذات ’ التعلب فات فات ‘أو ملاذا السخرية من احلج ىف !  ؟ دينا أصالجديدا أو لعلهم ليسوا  أو ملاذا تذكري دمحم طوال !  ؟ ، وملاذا الثعلب 
، ليس فقط مبجرد تذكري حيادى أو  الذى حاول حموه من ذاكرة الناس ’ قثم ‘مسه األصلى  –ستخدام تقانة اجلناس اللفظى عينها–الوقت 

الىت تقال دليال على االستهتار وعدم  ’ والسالم ‘أو كلمة كذا .  ظة سباب شديدة التهجم والقبح والعدائية بعضو األمضمىن إمنا جبعله لف
ا الكلمة التقليدية الىت كان ينهى  اجلدية ديد ووعيد لزعماء القبائل أو األمم اجملاورةمحودة ، هل أل ت كلها على العكس  ، وقد اختار  ا خطا

ه أو فيهالشعب امل لذات ألنه آخر شىء إطالقا ميكن للعرب أن يقصدوا أو يصدقوا إ أو ماذا عن تسمية الشباشب !  ؟ صرى كلمة السالم 
، فإذا كانت حسنني  أو ماذا عن امسى حسنني ودمحمين اللذين ال يوجدان سوى ىف مصر!  ؟ لذات خبدوجة وزنوبة وغريمها من أمهات املؤمنني

لضبط ، فمن مها احملمدين اللذين ذحبا –حسب الزعم الشائع–املسكينني مفهومة حبا ىف  أو ما معىن !  ؟ ، هل دمحم املكى ودمحم اليثرىب أم من 
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؟ أليست من  ’  بنت الذين ‘و ’ ابن الذين ‘املداعبة واالمتداح بـ ؟ أو ما معىن  ’ عبس ‘أو  ’ سورة عبث ‘تشبيه الكالم العبثى بسور القرآن 
م الذين ‘ وصحة  [؟  البديلة ’ أو ‘، تلميحا ألن املصريني سادة شرفاء والعرب أوالد  ’ هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أميا

، ميكن أخذها على حممل السخرية  فقط بدون ابن أو بنت ’ الذين  ‘.  ] ، وهى أحد أمثلة الرتخص اللغوى للكرهان الكريه النص هن ولفروجهن
، أو ميكن أخذها على  ’ الذين ‘املغضوب عليهم والضالني و:  ، وأشهرها النص الذى يصنف البشر لثالثة أنواع لنصوص املقدسة نفسهامن ا

ا الىت  ، ومنها هذه الكلمة الغريبة على  ولو حىت ىف مساء يوم القيامة يستعملها املصريونهيهات أن حممل السخرية من لغتهم الفصحى ىف حد ذا
لتاىل فهى تستخدم لإلشارة للعرب ان املصرى العامىاللس السالفة ملاذا اشتقوا كلمة عدوى  –وهم األكثر جدية وخطرا من كل هذا–أو .  ، و

البن العاهرة متعددة ، أليس تذكريا ذكيا وغري مباشر  ، أو من كلمة معتدى ]  بضم الدال [من ذات حروف كلمة عدوى ]  بفتح الدال [
ت الشعبيات اسم  طوال الوقت –العداء واالعتداء–من جاء بعده بتلكما احلقيقتني ولكل  األغراض ابن ؛ أو ملاذا تستخدم السيدات املصر
لقول مثال املتعددة     ‘أو  ’  حسن ‘، وليس مثال  ’ !  سى عووووومر ‘أو  ’ !  عووووومر ‘لذات امسا رمز للردح واملواقف العدائية 
ابن صهاك ، أليس هذا ألن احلس الشعىب املصرى أدرك من اللحظة أن ما يدور حوله اإلسالم هو  ’ خريستو ‘أو   ’  كوهني ‘ أو ’ مرقص

لعرخبانة الشهرية !  ؟ الفاجراتقثم ، والذى ال يقوى عليه رمبا إال ردح نساء  النهاب السالب وليس أى شىء أو أحد آخر سم أو ملاذا يهزأون 
ارها جنة اإل ا كالرمز األقصى ألى شىء هو ميغة أو فوضى عارمة ’ مسك لنب متر هندى ‘سالم بتسمية أ ألحرى ملاذا  ، ويستخدمو ؛ أو 

ائم فقط  ’  الالتامي  رسول  ‘أو  ’ اعمل عيشة ‘؟ أو ملاذا يقول املصريون  يسمون أصال بيوت الدعارة عرخبانة ؛ هل ألنه جعل النساء 
يمة ح وهو ما مل يعرفوه من قبلتركب وتنك إن مصر  ‘، فيفرتض أن نىب الصهاك قال ذات مرة  ؟ أو هناك الرتهيب من مصر ، أم ألنه هو نفسه 

صحا والة مصر ،  ’ ستفتح فانتجعوا خريها وال تتخذوها دارا فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارا ويفرتض أن احلجاج أعىت عتاة العرب قال 
كل األسود فرائسها:  اتق فيهم ثال ‘:  )  السور أو احملروسة حبورسومصر تعىن ( م بسوء وإال أكلوك كما  ، أرضهم وإال  نساءهم فال تقر

به ونس كثريا هلل هذه املقوالت حقيقية أم ال ’ ! ، دينهم وإال أحرقوا عليك دنياك حاربتك صخور جباهلم ، وال يهم حىت إن كان خمرتعها  ، وال 
مال ا تقال –واملهم فقط–، فاملهم  عرب كى يربروا رعبهم أو اخرتعها املصريون إلرعا   ! أ

ا كسرة خبز وليست  كل كسرة خبز استخرجت من بئر صرف صحى ألن مستخرجها أكد له أ أو يسأل ونس هل ميكن ألحد أن 
ملكذوب ؟ قاذورات ا طعام طيب والبقية وجاء ا ، يضرب هذا تشبيها مبليون رواية أغلبها يوصف  لبخارى لينتقى ألفني أو ثالثة منها ويقول إ

لضرورة حبكم احمليط اجلارف الذى جاءت منه . خبائث أو حنوها   بكلمة السندو فلق . عندما تستخرج هذه املئات احملدودة فهى موصومة 
سانيد كلها  اجلرح والتعديل واأل.   البخارى كله ال قيمة له.  و غريهت وال تثبت قوهلم خمطوطة أالسند قاله آخر شخص والكل كان قد ما.  والعنعنة

الشيوخ املرتزقة هم من موش  ن الشعباألخبار الضعيفة أقوى مليون مرة من أحاديثكم القوية أل.  قديس وال تقوم دليال علميا مبليمكهانة كهان الت
مث هل ببساطة هذا دين يهدى أم أحاجى وألغاز  ؟ أحد على التدليس عليه مث هل لو كان لألصل مهابة وقدسية حقيقية لكان قد جرؤ.  حفظها

  ؟ حتري وتدير الدماغ

رخيية -أى ونس- إال أنه  ت واألخبار حقائق مبعايري الرتاث الشعىب حىت لو مكذوبة كوقائع   ، يرى ىف نفس الوقت أن مجيع ماليني الروا
ويتم إخضاعها  ، پولوچيا الثقافيةفتعترب مبحثا من مباحث علم األنثرو  ،  فلكلورى ىف الدنيا ويرى احلل ىف معاملتها مجيعا كما يعامل أى حكى

ا  ت من اهلواء :  يصيغ الفكرة ببساطة ىف سؤال.  إخل …لألدوات العلمية لدراسة ثقافات الشعوب والتنقيب عن مدلوال هل جاءت تلك الروا
ا بشر مل جبرة قلم كأن مل تكن ، تحليل العلمىإذن هى مادة جيب أن ختضع لل ؟ أم نطق  هو يربهن على أمهية .  كما حياول املشاخخ ، ال أن 

ر صحيحا حدى زوجات عمر تستحم عارية ىف  نه مثال لو كان حديث دمحم عن رعبه من احتالمه  ولو كان  ، فتلك مصيبة ، تلك الدراسة 
ا مل تعد جمرد حديث حملمد عن ورعه أو شهواته أو حىت تومهه لوهلة أنه  ، سماء مليون ضعفهذا يرفع قيمة الرواية لل ! مكذو فاملصيبة أعظم أل
إمنا قرينة هائلة على نظرة مجهور الناس الواسع للعالقة غري املفهومة بني رجلني يعرفون فارق العزم بينهما بينما يتصدر  ، صار امللك داود الثاىن

ملكذوب هو أرجح مبراحل أن يكون قد ورد على لسان دمحم من أى حديث يوصف عامة يرى ونس أن  . الضعيف الصورة أى حديث يوصف 
ا كهنة التقديس كل األفاعيل املمكنة ، لصحيح يريد اليوم كتابة فيوم دونوا األحاديث كانوا كمن  ، ذلك أن املؤكد ىف كل هذه األخرية أن فعل 

لذاتألسنة مشاخالنقل عن منه بل وحتديدا  ، شفاهى وحدهبناء على النقل الپوليون ىف مصر  ريخ هكذا دواليك ألى حديث أو .  خ األزهر 
ال يفرق كثريا إن كان ىف حقيقته صحيحا  ، إذ يصبح أهم مبا ال يقاس من كل األحاديث واألخبار الصحيحة جمتمعة ، خرب ضعيف أو مدسوس
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علينا طوال الوقت قراءة األمر برمته بعني خارجية حمايدة وىف نفس الوقت متحررة .  حةفمن منظور الفلكلور كل األحايث صحي ، أم منحوال
 ، فيسهل لنا حينئذ فهم طبيعة اإلسالم احلقيقية ودوافع البيئة الىت أفرزته ومنظورات الشعوب األخرى الىت اقتحمها له ، متغلغلة ملا بني السطور

  . هكذا يلخص ونس دفوعاته

 
  ! بس يعيش ، إمعة ، إمعة  …رسول إمعة 

فعاد من مث لالهتمام املكثف  ، وليس على ونس وحده ، چندة العقلية للعامل كلهاإلسالم على األپتمرب س ١١فرض على أية حال لقد 
لشأن اإلسالمى (ملوضوع  شريونه فيه  ظلوا يست ، وللحق ما هو كذلك وال يهمه أن يكون كذلك ، لذات بسبب نظرة من حوله له كخبري 

إال أنه فيما خيص ظاهرة  ؛ ) أصبح فجأة قبلتهم الكربى والوحيدة ٢٠٠١واآلن ىف  ، كلما وقعت هجمة من هجمات مجاعات مصر التسعينيات
نه يلتزم أكثر مما جيب حبرفي -تلك ملفاهيم ونسطبقا -فإنه  ، زكر بطرس الىت دامهت اجلميع بعيد سنوات قليلة ات األثر حمق ىف انتقاده له 

وأن ها قد حان الوقت لقراءة روح اإلسالم ال التوقف الدقيق عند النصوص كما يفعل هذا الكاهن الذى حيرص على أال يتخطى  ، اإلسالمى
لضرورة  ( ة لهداپ قاعاملصرى الذى اختذ من بلدان أورو  ىنڤزيو مل تنل تقديره أبدا مقولة الكاهن التلي . ذلك اخلط األمحر أبدا قربص كما وليس 

ورآها شيئا حمبطا يقلل من أمهية برامج  ، ’ أ ال آتى بشىء من عندى ‘املقولة الىت ال يكف حلظة عن ترديدها  ، ) ابتدع عليه ونس تلك التسمية
ستنتاجاته الشخصي ، زكر بطرس بدال من أن يزيدها أثرا او ىف وظيفة الباحث الذى جيب أن خيرج علينا  ونس كان حمقا ىف .  ةكما رأى فيها 

ملرء ألشياء مذهلة أقلها صورة الشخص اإلمعة الدمية الىت رمسها ىف عقله لنىب هذه األمة  ، أن القراءة الىت تتجاوز حرفية النصوص ميكن أن تصل 
حيمله أتباعه  ، اصلة ضخمةهذه الىت استقاها من منظر رآه يوما لدرويش حنيل كهل ذى حلية بيضاء طويلة مدببة وضحكة بلهاء متو  ، وقائدها

ملرة ال ينطق وال يقول شيئا ، على أكتافهم ويبالغون ىف احلديث عن شفاعاته ومعجزاته تلك كلها فقط من  ، ورمبا ذهب عقله بينما هو ال شىء 
مسه على بسطاء الناس رسول :  هللا لدى بسطاء الناسىف كل هذا كان ونس يتبىن بذات النمطية املنظور الفلكلورى ألولياء  . أجل االرتزاق 

ن كل العرب قطاع طرق ال أكثر ! بس يعيش ، إمعة ، إمعة … ! ؟ إمعة ليه الصوفية املصرية البن آمنة رغم علمهم   ، بل مل يكن يغيظه كثريا 
ن جعلوا الدين الشيطاىن الدخيل نسخة أقرب ما تكون للمفا ذا حتايلوا على الغزو العرىب  م  مساء أشخاص والسبب أ هيم الروحية املصرية وإن 

ليه أى أحد من دون هللا  ، هيك عن أن اإلسالم احلقيقى كما أراد له صانعوه األصليون أن يكون ، جدد هو الذى ىف الواقع يغيظه بشدة 
م ، الذى هو عمر هل البدع ويكفرو   ! ويسمون أولئك الصوفية 

ا ونس على واقعة م يسة ’ استعباط ‘همة تدل على واقعة مهمة يدلل  سم أىب  .  الناس حملمد هى الفعلة الطريفة للشخص املعروف 
لذات ، مواقف سخرية قريش واليهود بل والصحابة املسلمني أنفسهم من دمحم ال تعد وال حتصى أراد شيئا خاصا  ، لكن هذا الصحاىب اجلليل 

إىل هنا  . ذهب إليه وأدخل نفسه حتت قميصه وراح حيك نفسه فيه من اخللف . مجيع الناسهو أن ينكح دمحما ىف مؤخرته على مرأى من  ، جدا
ذه الطريقةمدعى النبوة من األفاق قثم  ونسخر ي الصحابةواملوقف عادى فكل  م يصدقون إنه نىب وأن حك أجسادهم به  ، يوميا  موحني أ

يسة هو السؤال الذى طرحه ىف هذه اللحظة شديدة اخلصوصيةالذكى الطريف الذى تفرد ف.  يدخلهم اجلنة حسب وعده احلق وما هو  ، يه أبو 
كان ملزما أن جييب  ، وبصفة دمحم رسوال من إله السماء الذى ال يراه أحد ؟ ما الذى ال حيل منعه  رسول هللا:  إال سؤال شرعى دارج للغاية

يسة بل وكل مجه وهكذا استطاع الرجل استنكاح دمحم منزال املىن ىف مؤخرته أمام  .  وهى املاء ، ور النظارةاإلجابة الىت طبعا كان يعرفها سلفا أبو 
  ! كل أمة ال إله إال الالت

ليس آخر تلك املكتشفات توصل ونس ألن دمحما ذاك كان مصا مبرض الزهرى الذى رمبا انتقل إليه من إحدى تلك العاهرات الالئى كان 
ن مكافأة  ، الىت مل تشبع فضول شبابه جتاه جسد املرأة يتسلل هلن من خلف ظهر خدجية الستمتاع  مر جنوده ونفسه  أو الالئى راح الحقا 

الواضح أن الطب الشرقى احتار فيه فلم يداوه أو حىت  (وأنه وصل ملرحلة متقدمة من ذلك املرض  ، ) احلرابة الشرعية=  (على غربة اجلهاد 
أذهبته عقله  ، ) العموم له سحرا أو جنو أو على األقل سلسلة متتابعة من األمراض املستقلة ال رابط بينهاومن هنا جاء اعتبار  ، يذكره

ت عن واقعات سها فيها دمحم عن أشياء مهمات مبا فيها أصول الدين ( ورمبا هذا تفسري آخر لندرة الوحى  ، البخارى وحده به عشرات الروا
ائيا بعد قلي  ،  فاقمت عجزه اجلنسى املزمن منذ شبابه ، مسحت للقرآن أن يقرأ على سبعة أحرف تساهال مع ذاكرته الضائعة ، ) لتدرجييا فتوقفه 
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هلالوس فراح يتخيل مثال أنه يعاشر زوجاته دون أن يفعل ورفعت النسيان إىل مرتبة أهم  ، بل وكثريا ما أنسته ما يقول إنه قد أوحى له ، وأصابته 
ووراء أغلب الفاسخ واملفسوخ وهلم  ، فكان السر وراء ماليني التناقضات الىت أعيت الفقهاء ىف ترقيعها ، لنبوة إطالقاخصيصة من خصائص ا

ن  ، الذى وضع من مث دمحما ىف آالف املواقف احملرجة -أى الزهرى- وهو  ، جرا لوال أن عمرا وعائشة كا هناك طوال الوقت يضبطان الصورة ويدار
م شهدوا رمسيا بتوقعهم منه أن يهذى يوم حجة  (ان اهليبة ويلقيان التهمة زورا على السحر والشياطني األشرار األمور ويسرتد ليس متاما والدليل أ

أو يفسر ملاذا بطش به عمر مبنتهى املهانة على  ، ) استثناء من حماولتهم الدءوب تصوير أمر ذهاب عقله على أنه استغرق عاما وانقضى ، الوداع
ع الدين إليه جمافر  ، وطبعا يفسر ملاذا تزوج العشرات ومل يدخل  اش موته ومنع دخول أحد إليه خشية أن يعرتف ىف حلظة مواجهة املوت أنه 

كحاته (ن وحرم على منكوحاته  ذلك أن عنته هى سر حرىب أعظم جيب أن يظل حمصورا حتت حراسة مشددة ىف  ، الزواج منه بعده ) واألصح 
 ،  أو للدقة هو نفسه أفشاه ذات مرة ىف قول غري ذائع جدا- the most closely guarded secret of all times ( نطاق ممكن أضيق

كان الكل يعرف أنه عنني  . ) وتعىن عدم إمتام املمارسة اجلنسية ، ] من الكسل ، بسكون الكاف وفتح السني [ ’ يكسل ‘حني اعرتف أنه 
عرتافه واملقصود على األرجح كفتة حمشوة  (اخرتع قصة أكلة حلم امسها الكفيت هبطت بصحبة التنزيل العزيز من السماء  ؟ لفما هو احل ، و

تى من سور أو من أى داهية ت قط ، لشطة  ا مل  ا فكرة أمره  ، إمنا فقط مسع مبفعوهلا السحرى املزعوم ، واألرجح منه أ واألرجح وأرجح أ
بعدها تسهل املشكلة ويصبح كل  ، كان املهم أن ختلق من العدم أسطورة عن الفحولة.  ) س مهندس الكون ابن احلطاب واحلطابةا مالكه احلار 

لر دليل مذلته القصوى  . املطلوب قطع أى لسان حياول التشكيك فيها نكح النساء له ولكرامته وألمواله يفسر أيضا قصة اقرتاض حفنة شعري 
مث أخريا مات  ، مبالحظة أنه رجل كان هللا قد أحل له أخذ الطعام والشراب جما من أى أحد حىت لو كان ىف هذا هالك األخري ، ىف أواخر سنينه

األمر الذى يظهر ىف وسواسه  ، هو الذى يقف وراء تبوله الدائم على نفسه -السيالن- مرض جنسى االنتقال آخر   (لطبع بسبب ذلك الزهرى 
ء دائم االستقرار حتت فراشهاهلائل حنو الب لبول وعذاب القرب  ، ول الذى ترجم ىف إ لبول وهجوم الشياطني  وىف آالف األحاديث عن التنجس 

لبول  لبول ودخول اجلنة  لبول والتربك  وىف التدقيق الشديد مع حميطيه فيما خيص التطهر من البول وإدمانه هو  ، إخل …لبول والتداوى 
كلها معا كنوع من  ، فهى قصة أخرىرائحة ما يتبقى بعد مسح كائن فقارى مؤخرته بثالث حجرات وطبعا دع جانبا -داراة رائحته للتعطر مل

  . ) بل وىف قتل كل من يشري لبقع ثيابه دومنا حىت فرصة لالستتابة ، الدفع اإلسقاطى عن الذات

ته فاحشة الغرابة هذه عن ن .  لذا حزن حز هائال يوم مسع خرب رحيل الشيخ خليل عبد الكرمي ، ىب اإلسالممل يكن ونس واثقا جدا من نظر
لغة كتابه التاىل صيال علميا موثوقا ، كان ينتظر بلهفة  ته هذه  وىف كلتا احلالتني كان قد عقد  ؛ وإما لينفيها ويرحيه منها ، إما ليؤصل له نظر

حثه الع   ! بقرى الكهل املرح املنتعش دوما هذاالعزم على أن يقبل أى شىء يتوصل له 

رمبا أحيا ال يبدو .  أما ما يرد منه فهو على األقل كالمه السلىب عن األب بطرس ، هذه وتلك هى األشياء الىت ميكن أن تؤخذ من ونس
لقول إن الفضل األول بل ورمبا ميكنك حس ، زكر بطرس بذات العمق البحثى وال خبطورة االستنتاجات كما خليل عبد الكرمي مثال م األمر برمته 
الذين لوالهم الندثرت غالبا من األصل كل خمطوطاته مبا  ، واألخري ىف تفكيك أختام القداسة عن اإلسالم سيظل لألبد حقا لكبار املستشرقني

معلقا ىف اهلواء بال تفاسري وال أسباب  ، فيها أحاديث البخارى وسري ابن هشام وما تبقى سوى القرآن الذى حيفظ شفاها ىف الكتاتيب نصا جمردا
لقد قرأ كل .  حسب رأيه ’ الذى جاء للحرب متأخرا ‘لكن يظل مثة فارقا هائال بني األمرين مل يلحظه ونس أبدا ىف حالة ذلك الكاهن  ؛  نزول

ت قوية جدا ىف نظرهم . املثقفني تلك الكتب العلمانية املذكورة مثلما قرأها ونس كن الشعور الغالب عليهم كان هو نفس شعوره ل ، كانت كتا
إال أن رد فعلهم على ظهور بطرس كان خمتلفا  -املزيد من احلسرة لغلبة ما يسمونه طاغوت الغيب واخلرافة على عقول أبناء هذه البالد- لضبط

جمه التلي ٦٠- ٢١ىف حلقاته األسبوعية املسلسلة من .  عن شعور ونس املتعجرف هذا قدم الرجل ما بني خريف ،  ره األول واألشڤزيوىنمن بر
تتجاوز جهد أى فرد واحد من هؤالء  ، كانت مبثابة إسهام عمره العلمى الرئيس ، موسوعة نقدية كاملة عن اإلسالم ٢٠٠٤وصيف  ٢٠٠٣سنة 

م بطبيعة احلال ، السابقني وهو شىء حيظى  ، ساعة يوميا ١٨منه  هذا جهد يقول عنه هو نفسه إنه يستغرق.  حىت وإن استقت كثريا من إجنازا
حرتام املثقفني اجلادين املنتجني ممن يعرفون املشقة احلقيقية للبحوث اجلدية لذات حني يصدر عن كهل ىف السبعني ، عادة  يزيد على .  ذلك 

ڤزيون الساتياليت وهذا التطور التقىن ىف تلي ، وهم احملرومون من مثله ، حيسدونه هم عليهقق انتشارا واسعا أى مادة حت،  ڤزيوىنهذا أنه جهد تلي
جهاض فكرة أن أولئك جاءوا للحرب متأخرين،   وىف اإلنرتنيت إن  : كان شعورهم هو أن شيئا جديدا خمتلفا حيدث هذه املرة.  كفيل وحده 

هم ألول .  ن كاملهذا الرجل ينجح فيما فشل فيه كل طابور التنويريني العلمانيني ذوى اخللفية املسلمة ىف حنو قر  واء طازج يدخل لر لقد أحسوا 



٢٠٤  

م رمبا كانوا اجليل احملظوظ الذى سوف يشهد ذلك الشىء الذى طال انتظاره  ، يشعرهم أن ذلك الواقع اجلسيم ميكن له أخريا أن يتغري ، مرة وأ
م  ، وليس علمانيا مثلهم ، فعل هذا هو رجل دينلطبع كانوا يتحفظون أو يتندرون أو حىت يستنكرون مفارقة أن من ي ، نعم . قر ١٤ إال أ

كى يتجسد تغيريا  ، شعروا ألول مرة أن حلم حتطيم املقدسات املوهومة ميكن له أخريا أن يتجاوز جلسات املثقفني على مقاهى وسط القاهرة
  . حقيقيا على أرض الواقع

ا ويدينه ونس بسببهابطرس  ألبوالىت اشتهر ا فيما خيص األكادميية احلرفية- بل احلقيقة  ا  - اللتزام الصارم  ذات أن كان أول من أطاح 
وخطر بباله مقارنة بعض  ، فقد راح ينقب وراء ما يشاع عن نسب دمحم املبتور.  وذلك ىف أمر حمدد أال وهو نسب دمحم،  على حنو ساحقمرة 

ربع سنواتليكتشف أن دمحما ولد بعد موت عبد هللا أبيه املفرت  ، التواريخ  ، مل يقف عند هذا احلد بل راح يربطه بكتاب عبد الكرمي األخري.  ض 
أى قبل أن يقع الزواج بعشرين أو  ، وهو الذى زكاه رضيعا خلدجية زوجا ، وحبقيقة أن حبرية الراهب كان أول من نطق بنبوءة دمحم وهو بعد طفال

على أنه كما هو واضح فاالستنتاج غري قطعى .  ن حبرية هو األب اجلسدى حملمدلالستنتاج  -أى بطرس-وخرج  ، واحد وعشرين سنة كاملة
  . ) ! أو رمبا ننتظر من أبطال روايتنا هذه أن ميحصوه بعض الشىء ( وغري قوى

  ! الفارق الذى مل يفهمه ونس أبدا ؛ هذا هو الفارق بني الفعل العملى والتأثري الواقعى وبني جمرد العلم واملعرفة …

 
  ؟ تفتكروا مني أول من أحل دمه علنا ىف اإلسالم

وإن كان من املشكوك فيه أنه أدى هذا  ، ففكر أن يلطفه بشىء طريف ، يستشعر ونس قدر الوجوم الذى سببه كالمه على وجوه اجلميع
مل .   ’ ! هأ ! هأ ! هأ ! ؟ الضد-مسها دمحمإمنا أظن ما فيش حاجة ا،  الضد-عملت واحد املسيح ؟ إيه احلكاية ‘:  يداعب احلاج.  العرض فعال
هو ده التنني إللى .  نسيتم عروسة املولد إللى كل سنة تبعتها له مصر ! غلط ؟ عارفني دمحم اجتوز كام واحدة ‘:  فجرب شيئا آخر ، يضحك أحد

مث جرب شيئا .  ’ !  بلد ، آه.  بكر كل سنة وألنكم عارفني مزاجه ىف النسوان بقيتوا تتقوا شره بواحدة ، ما قدرش عليه مار جرجس بتاعكم
  . ’ ؟ تفتكروا مني أول من أحل دمه علنا ىف اإلسالم ، ها أقول لكم حاجة ظريفة مبناسبة القتل ‘:  لثا أقل هزال

  ؟ الشيخ الدهىب ؟ النقراشى ؟ قصدك مني.  أيوه القتل كتري -

معروف صاحبها  ، أ قصدى إصدار فتوى علنية سلفا.  تل وبعدين تقول السببمجاعات سرية أو أفراد تنفذ الق.  كل دى اغتياالت  -
  . مث ترك عموم املسلمني تنفذ ، حالل الدم ، السم

ت احلاضرين   ؟ مني ؟ ؟ سيد القمىن نصر حامد أبو زيد ؟ فرج فودة ؟  جنيب حمفوظ ؟ سلمان رشدى ؟ أنور السادات:  توالت إجا

لروح.  كان واحد قبل كل دول ، ا ىف اإلسالمأول واحد أحل دمه علن - الدكتور .  وحبيب كل طلبة ميكانيكا أسيوط ، واحد حبيىب الروح 
عملها ، حبوب ومرح وروحه ما فيش بعد كده ، كان ختني زىي كده بس أبيضاىن أوى . أبو بكر الصعيدى  ، وكان زبون ألغلب الرحالت إللى 

إللى مسميهم أنت .  ولغاية النهارده أ حمتفظ بصورة له وإحنا بنجدف سوا ىف مركب ىف النيل ، بييجى معاالوحيد إللى موش طالب إللى كان 
وكان جنم املناظرات الشهرية العلنية املشهورة ىف مدرج سنة رابعة ىف قسم اهلندسة  ، هو علماىن فعال . وأحلوا دمه ، عيال هايفة قالوا عليه كافر

منا ما كانش فيه مشكلة  . وكان أشهر من يدافع عن فكرة أن هللا غري موجود ، يجيها أساتذة وطلبة من كل الكلياتامليكانية إللى كان ب على أ
ا هى أنه كان رمز وكان حمبوب جدا  ،  كانوا كده  -طلبة وأساتذة-الناس  ٤/٣على األقل  ، ىف إللى بيسموه كفر لكن املشكلة إللى اختاروه علشا

وساعتها ال كان فيه حاجة امسها  ، اضطر يهاجر أمريكا ، يعىن ختطى سن الشباب بكتري ، الراجل رغم أنه كان على وش أستاذ.  من كل الناس
وأول من اخرتعوا فتاوى استحالل الدم   ، يعىن أول من استحل دمه كان صاحىب ) : ويردف ضاحكا ( . وال حىت الثورة اإليرانية ، أسامة بن الدن
  ! رضهكانوا أصحاىب ب

  ؟ بصراحة  أستاذ ونس أنت نكتة جامدة جبد ) : جياوبه أسد ضحكته ، دون غريه ( -

زار ؟ أنتم موش عاوزين تفهموا ليه - وأ كان إللى يهمىن فيه أكل  ، زار.  مر علينا دول ، زى ما مر علينا ماركس وسارتر ، قلت لكم ده 
لتقسيطپور سعوم من أبيع هد ، أطبع مذكرات ، أنظم رحالت ، العيش كنت رئيس احتاد الطلبة ملا كان بينظم  . كنت حبيب الكل . يد 
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ورئيسه ملا كان بيكسح رجلني  ، رئيسه ملا كان بيعمل مظاهرات شيوعية ؛ ورئيسه ملا كان بيكسر حفالت الديسكو ، حفالت ديسكو
  ؟ أظن ما فيش صراحة أكرت من كده.  الشيوعيني

  ؟ يعىن انتهازى:  ويعود ضهرى

  ! هللا يساحمك -

  ! ؟ أنت تعرف ربنا أنت -

حريتو  ، ؟ نعمل إيه أكل عيش موش عاجبكم ، إرهاىب موش عاجبكم ، هو يسارى موش عاجبكم ) : ولوهلة عاد لسخريته املعتادة ( -
ليسار حني ضاعت آماىل العريضة فيه ، أ لست انتهاز ! ؟ معاكم عندما رأيته يتساقط كالدجاج الدائخ أمام  ، إمنا بصراحة فقدت إمياىن 

لتبشري:  أ ىل قاعدة بسيطة جدا ىف رسم اخلط الفاصل بني اخلري والشر.  اإلسالميني لو راقبت مراحلها  ؛ الدعوة أو ما يسمى ىف املسيحية 
ا نسخة طبق األصل من جتنيد العاهرات الصغريات وبعد أن تقع يبدأ اجلميع ىف استعبادها  ، االكل يتزلف للفتاة وحيتفل  ، جيدا ستكتشف أ

ألن معناها أن الشخص غري واثق من  ، أ أعترب الدعوة مرضا نفسيا.  من يريد دعوتى لدينه مسيحيا كان أو مسلما هو شرير ىف نظرى.  وإذالهلا
  . هو اإلنسان اخلري ، دينه لنفسهفقط من يعتز ب ، لنسبة ىل.  ويريد اختباره مبناقشة اآلخرين فيه طوال الوقت ، إميانه

ها  ؟ عارف أ بكرة ها أعمل إيه.  أنت ما فيش أى حل ينفع معاك ؟ بتتكلم عن اخلري والشر ؟ أنت ‘:  أما ضهرى فال يزال بعد حمتدا
  . ’ ! أجيب وابور زلط وأسوى لك املطبات الكبرية إللى جوه دماغك إللى عاملة زى قدرة الفول دى

حول احلوار  -لتأكيد دون أن يقصد- ضهرى .  ىف حتويل املوقف حمتدم التوتر إىل جو الفكاهة -دون أن تقصد غالبا-ىن لفعل جنحت م
م ملتابعة أسعار األسهم.  للمزاح حول رأس ونس األصلع الضخم فقد جرب هذه املرة أن  ، أما روميو الذى كان قد حاول عبئا من قبل إعاد

  ! أحسن حل حلكاية املسيحيني واملسلمني هى النكت:  بص أنت وهو وهى:  ينهى احلوار بطريقة أفضل

غالق حوار كهذا مل يكن من الواجب أن يدور أصال ىف شركته مر  هضا وكأنه بدوره  زمان كان الواحد منا خيرتع  ، فعال:  ويضحك إدوارد 
  ! لى الشيخ وجاى حيكيها لهيلقاه اخرتع نكتة ع ، نكتة على القسيس ويروح يقوهلا لصاحبه املسلم

واحدة ست راحت للسيدة زينب صلت هلا ودفعت جنيه  ! أ صاحب نص النكت إللى على املشاخخ ىف البلد دى ‘:  ويعلق روميو مبباهاة
ى ودفعت جنيه وبعدين راحت للسيد البدو .  بعدين راحت احلسني ودفعت جنيه وقال  حسني جنح الواد ابىن.  وقالت  ست جنحى الواد ابىن
آدى   ؟ حد يعمل كده ؟ قال هلا أنىت عبيطة  ست أنىت.  راحت للشيخ وسألته إزاى ده حصل.  الواد سقط.  وقالت  بدوى جنح الواد ابىن

لضبط على العدرا مرمي ومار جرجس واملالك م.  كل واحد أخد اجلنيه واتكل على االتنني التانيني وما عملش حاجة .  يخائيلفيه نكتة زيها 
لقيته كان  ،  إمنا أن يوم ما اخرتعت النكتة األوىل ورحت أحكيها إلدوارد.  ال دى وال دى ، النكتة الكبرية إللى فضلنا نضحك عليها أسبوع كامل

  . ’ ! ؟ النكت وال الدين ، چيينات املصرينيتفتكر  حاج إيه أقوى ىف .  اخرتع التانية وجاى حيكيها ىل

 
  ! حريتك تنتهى حيث تبدأ حرية اآلخرين ؛  رية جيب أن تكون مسئولةلكن احل -

لسماوية - ن املسماة    ! إذن اخلطوة األوىل هى جترمي كل األد

وى ، حني عادوا ملالحظة األسعار ، بينما عاد الصخب والعصبية من جديد يشمل اجلميع ا ال تزال  أعطى البعض املزيد من أوامر بيع  ، وأ
كيف عرف ونس  .  فقد راح جيرت ىف صمت التساؤل تلو اآلخر ، پيدأما وحيد املستمسك بكيو .  ’ !  عم ، اجلرى نص اجلدعنة ‘.  لألسعار

عن  ‘مث ما هو املعىن اللغوى لـ  ؟ هل فعال القرآن ليس به ما ميت جلذر كلمة حرية بصلة.   إن خربة حياته هو اآلخر هائلة ؟ كل هذه املعلومات
م ، ’ غرونيد وهم صا أم نكتة كيف دون أن يشعروا  ، هذا الكالم ، ؟ أيهما األخطر أ ال أفهمها ، وها هو ونس يكررها ، قاهلا ضهرى منذ أ

لنسبة ىل ؟ بدال مواقفهما خالل احلوار ) لال شعور ( تت أشياء مألوفة   ، وهؤالء هم املصريون ، هذه هى مصر.  على أية حال هذه األخرية 
لضبطحيا لية كما هذا املوقف  اآلن .  اآلن حانت فيما يبدو حلظة احلقيقة الىت لعلى حاولت حتاشيها ىف حياتى ! ختبط مطلق ، م حياة سري

  . يتوجب على فيما يبدو التعمق أكثر حنو لب املشاكل
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ون احلر ويستقبلونه بعاصفة من السخط مما ال ذنب يتذكر .  مث يدخل شاب حيمل حقيبة معدنية ويقول إنه فىن التكييف ، تدرجييا يهدأ اللغط
قلت السوق ها يطلع جت له  ‘ ، ’ ! أنت إحساسك زى الزفت ‘:  ينهالون عليه تقريعا.  مث يتذكرون أسد وما كان قد قاله ىف الصباح.  له فيه

ىن ‘ ، ’ ! مصيبة ودته ىف ستني داهية   . ’ ! الظاهر إن أ إللى وشى وحش ‘:  ، أما مىن فقالت ’ ! إوعى تقول أ متفائل 

  ؟ دى تبقى إيه  أونكل Cluelessأنت عارف  -

  ؟ إيه -

  ! بتاعىت suicide noteتبقى الـ  -

ىن ىف االنتحار النهارده -   ؟ اوعى تكوىن فكرتى 

ن كل منهم قد يرفع السالح يوما ىف وجه صديقه اجلالس جلواره قد عاد ليمر خبواطرهم مجيعا مرة  ، ال شك أن اخلاطر الكابوسى الرهيب 
ا .  أخرى اليوم ن الوسواسى غري الواعى وكأنه يطرد  ضهرى قال ما ال يقل عن ألف مرة خالل هذه السويعات القليلة عبارة تكرارية أقرب للهذ

وطول عمر ما  ، شعب طيبالشعب املصرى .  ’ احلرب قامت  ‘أى حاجة ىف كالمك ممكن تكون صح إال كلمة  ‘:  شيطا رجيما تلبسه
خرى يتناسون األمر.  اخلالصة أن سلم اجلميع أمرهم للقدر.  ’ ! حصلت فيه حرب أهلية وال ها حتصل يتعمدون التلهى  ، ألحرى بدرجة أو 

.  كما كل مرة سابقة  ال بد وأن الكارثة سوف متر بسالم ، فيما خيص البورصة.  مثال بعدو آخر كفىن التكييف أو أحاسيس أسد الطائشة ، عنه
م الطويلة تطمئنهم دوما بشىء كهذا كان مصدرا غامضا لبعض  ، األهم رمبا أن كالم ونس على غلظته وصدمته.  فيفضلون االرتكان إليها ، خرب

التطمينات املتفائلة مع هذه .  بل وصديق شخصى ألحدهم ، إمنا هو من حلم ودم ، على األقل أشعرهم أن العدو ليس قدرا غامشا خفيا.  الراحة
مث هبطت إىل مركز األرض ىف  ، اآلمال الىت حلقت ىف السماء ىف بداية النهار . اضحمل تدرجييا بعض االمتقاع عن وجه مىن ، ورمبا الزائفة
إلجنليزية كناية عن التفكري بواقعية . استقرت اآلن عند سطح األرض ، منتصفه ا العودة لألرض كما يقال  تسواء أ . إ ال  ، تت السيارة أم مل 

  . يصح أن تكون هى كل احلياة

ا ولن تنساه أبدا ، بعد ما حدث مث حدث مث حدث ، قطعا … در حقا ىف حيا   ! هذا يوم مثري و

على  موش املفروض مينعوا احلرب الدينية ؟ بس فيه كام نقطة موش فامهاهم ، أ طبعا ضد التعصب واهلمجية إللى بتحصل دى  أونكل -
ت واالتلي ا ها تقلب حرب على األرض نتيجتها فظيعة زى إللى بيحصل النهارده،  نرتنيتإلڤزيو   ؟ أل

ستثناء حرية أعداء احلرية - هناك قنوات ومواقع بتنصب على الناس .  املشكلة أنه يصعب أحيا مالحقة هؤالء . املفروض احلرية مطلقة 
خد فلوسهم كل مستثمر مسئول عن  ، متام زى عمليات املضاربة ىف البورصة هنا ، وعى مبعىن كل فرد مسئول عن نفسهواحلل الوحيد هو ال ، و

ا تؤدى دورا إجيابيا ىف صريورة االنتخاب الطبيعى (قراراته  حيث تزيد من فقر األغبياء فال يتزاوجون أو يتكاثرون فيتخلص  ، هناك رأى آخر أ
 ،  ساعة يوميا عليه ٢٤فأقل ما يقال هو إن على املؤمنني به أن يتعودوا التعايش مع اهلجوم  ، نسبة لإلسالمل.  ) اجملتمع منهم ويزداد قوة

م لو شاءوا وليست واقعى وهى كيان أرضى -حكومتنا نفسها .  وال يزال هلا بعض أتباع ، املسيحية تعودت هذا منذ قرون.  ويستمرون ىف إميا
تعودت هذا ومل تتداعى إمنا ال زالت  ، ساعة يوميا ٢٤اجم أصبحت واآلن  ، شعرة هلا يذهب وراء الشمسكان ميس طرف  -فكرة غيبيةجمرد 

واألنبياء ليسوا  ، ومع هذا ال يزالون يبنون وينتجون ، ساعة يوميا ٢٤رجال البيزنس أنفس متارس الصحافة حقدها عليهم  . مستمرة ىف شغلها
  . مقارنة برجال أو نساء البيزنس فضل وال أشرف وال على رأسهم ريشة

  ! حريتك تنتهى حيث تبدأ حرية اآلخرين ؛ لكن احلرية جيب أن تكون مسئولة -

لسماوية - ن املسماة  ت ا شرائع  -لذات اإلسالمو - كلها   ! إذن اخلطوة األوىل هى جترمي كل األد وختول السلطة الدينية ،  صارمةوعقو
محق التدخل ىف حيوات األفر    . اد وحر
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  ، ليس من حق أحد أن ينكر اهلولوكوستو  ، من حق كل أحد أن يهاجم اإلسالم
  ! ، أما الدين فهراء ، والعلم مقدس ، والتاريخ علم ريخ ألن اهلولوكوست

  ؛ ، ال ىف أورواپ وال ىف غري أورواپ ال حصانة هلا - متاما كما اإلسالم- اليهودية
  ! شيئا ، ولن يقول أحد ىل أشاءوداود كما  وموسىيم إبراهأسب  مكاىن أن

اجم اإلسالم وتسخر من دمحم  إنك يقولونلكنهم  - وإال  اليهودلكنك ال تستطيع إنكار حمرقة  ، وال ميس لك طرفتستطيع ىف أورواپ أن 
  ؟ أليس هذا ازدواجا للمعايري.  دخلت السجن

 ألن اهلولوكوست ، وليس من حق أحد أن ينكر اهلولوكوست ،  حد أن يهاجم اإلسالممن حق كل أ:  ذلك شىء طبيعى متاما ! إطالقا -
 مكاىن أن ؛ ، ال ىف أورواپ وال ىف غري أورواپ ال حصانة هلا -متاما كما اإلسالم- اليهودية ! ، أما الدين فهراء ، والعلم مقدس ، والتاريخ علم ريخ

صبح صاحب أچندة أسف ، حمرقة اليهود أو مذابح األرمنانكر مبجرد أن  أما ؛ ! شيئا قول أحد ىل، ولن ي أشاءوداود كما  وموسىإبراهيم أسب 
مج كراهية وحمرضا دينيا ومهددا للسلم االجتماعى سياسية   . من أجلها سجىن -فقطأو األرمن اليهود  وليس-، وسرييد اجملتمع كله  وبر

 
  ! ؟ وحوهل دستور مصر هو التاىن فيه ماسح وممس -

  . لكن من حق بقية املواد أن تفعل ، لفعل ليس من حق أى قانون أن يعارض املادة الثانية من الدستور -
خذ اإلخوان املادة الثانية و ملواد الىت جتهضها ، ويقولوا مصر دولة إسالمية ’ يطريوا بيها ‘من اخلطأ أن    ، بينما الدستور ملئ 

ملواثيق الدولية ، واملواطنة ، نها حرية التعبريأو األخطر م ، كحرية االعتقاد   . وهى كلها تتعارض جذر مع اإلسالم ، وااللتزام 
  ! فقهاء اإلسالم أنفسهم يعرفون هذا ويسمونه تكامل األدلة

واملادة إللى بعدها  ، سالميةبتقول ممنوع إقامة األحزاب على غري مرجعية الشريعة اإل ٢املادة  ؟ إيه حكاية الدستور:   أونكل حاجة رابعة -
  ؟ موش تناقض ده.  بتقول املواطنة وممنوع إقامة األحزاب ذات املرجعية الدينية

فذة ، الدستور كل متكامل ؟ ما املشكلة -  ؟ أين التناقض.  مادة متنع قيام األحزاب العلمانية ومادة متنع قيام األحزاب الدينية.  وكل مواده 
  . على وجه اإلطالقممنوع إقامة األحزاب 

  . أ شخصيا موافقة يطبقوها!  فكرة هايلة -

لليل وملا يصحى الصبح يغري رأيه ، سنني ١٠الدستور املصرى جايز بيغري رأيه مرة كل  ‘:  ويعلق ونس ساخرا  ، لكن ربنا بتاعنا يقول حاجة 
ا كفرامن أكرب حاجة زى نسخ اليهو  ، وىف أى حاجة موش التحرميات وتدرج التشريع حىت أصغر حاجة ختص كيد  ، دية واملسيحية وإعال

  . ’ ! هو ده املاسح واملمسوح ىف القرآن ؟ … تعرىف املثل إللى بيقول كالم الليل زى .  زوجات دمحم لبعضهن البعض

  ! ؟ وهل دستور مصر هو التاىن فيه ماسح وممسوح -

خذ اإلخوان املادة  . لكن من حق بقية املواد أن تفعل ، ن الدستورلفعل ليس من حق أى قانون أن يعارض املادة الثانية م - من اخلطأ أن 
ملواد الىت جتهضها ، ويقولوا مصر دولة إسالمية ’ يطريوا بيها ‘الثانية و  ، أو األخطر منها حرية التعبري ، كحرية االعتقاد ، بينما الدستور ملئ 
ملواثيق الدولية ، واملواطنة   ! فقهاء اإلسالم أنفسهم يعرفون هذا ويسمونه تكامل األدلة . وهى كلها تتعارض جذر مع اإلسالم ، وااللتزام 

ئبة إىل مادة للضحك كبة  فطفق يشرح ملىن  ، ال ميلك وحيد إال أن يكون جادا دائما أبدا ، كما ال ميلك عموم املصريون إال إحالة كل 
ها ، نس الساخراملزيد عن مواد الدستور بعيدا عن أسلوب و  النصراف مستئذ إ اية اجللسة على غري العادة ، مث فجأة يهم   ، ودون انتظار 

  . وحامال حاسوبه أيضا على غري العادة

ل هو ذاهب لينتحر …   ؟  داعبته مىن 

  . مل يكن هذا صحيحا ، ملرة …

  . ة من كتب اإلسالم الكالسيةعن نسخ إليكرتوني ، لقد اعتزم أن يقضى أمسيته حبثا على اإلنرتنيت …
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  ؟ أرمسيس هذه تقع ىف مملكة الواقع أم هى التواءة ىف بعد املكان

أرمسيس هذه تقع ىف  ؟ أم أن مثة التواءة زمان أينستاينية ىف األمر ، الىت يتحدث عنها ونس هى عينها الىت عشتها أ ١٩٧٥أهى  !   للهول
م ، كانت الدنيا غري الدنيا ، حني جئت من بريوت ؟ عد املكانمملكة الواقع أم هى التواءة ىف ب م غري األ م احلرية.  األ كان اجلنس  ، كانت أ

ء ال تغطى سوى عشرة سنتيمرتات من السيقان ، طاغيا مبا ىف ذلك ىف األفالم املصرية الشهريات  كانت مضيفات التليڤيچن ، كانت األز
مبجرد هزمية الطاغية ىف .  ويسألنه هل فقدت منه أزرار القميص أم ماذا،  املكشوف صدر أمحد رمزىف لعلى اهلواء الشعر الكثييتحسسن 
لرحالت.  انطلقت قوى التحرر ىف اجملتمع بقوة هائلة ١٩٦٧ وال  ، ذهبت معهم مرة لألقصر وأسوان.  زمالئى ىف اجلامعة األمريكية كانوا مهتمني 

ر اإلسالمية فاحتججت ىف التو واللحظة .  التالية قالوا لنذهب لألهرام فلم أهتمىف املرة .  أقول إىن مل استمتع إيه  ‘ىف املرة الثالثة قالوا لنشاهد اآل
هناك كل املكتبات .  پور سعيدوأنه حمصور ىف مكان امسه شارع  ، حاولوا إفهامى أن اإلسالم ما هو إال فلكلور حملى ىف مصر.   ’ ! ؟ القرف ده
مث ميينا  ، مث املتحف اإلسالمى ، سنبدأ من السيدة زينب . وهناك كل املساجد الشهرية ، وهناك كل الطرق الصوفية ، الكتب اإلسالميةالىت تطبع 

ر القدمية كلها   . مث صعودا أو إكماال للدائرة سنعود إىل القلعة ،  وسنجد قاهرة جنيب حمفوظ ، سنجد اآل

لقد حوهلا دمحم عبد املطلب لرحلة حب مجيلة حني غىن قائال إنه يذهب من السيدة .  هيمة الىت قد أختيلا ليست األماكن اجل حاولوا إثنائى
لنسبة ىل هى التخلف عينه ، رمبا ليست جهيمة ، قلت.   للحسني جيئة وذها مرتني يوميا من أجل حبيبته ماذا لو كنت مكان ونس  . لكنها 

لضبط ؟ أتعامل مبثل هذا التعاىل واالستخفافهل كنت س ؟ ىف أسيوط ىف تلك السنوات   ؟ التواءة زمانية ؟ غيبوبة ؟ محاقة ؟ ماذا أمسى هذا 
كنت أرفض أن أعطى يوما من عمرى للتنزه فيما أرى ال   ؟ أمن حقى بعد اليوم أن أزعم أىن مثقف أو عامل أو حىت أفهم أى شىء ؟ ىل من قزم
جلجل العامل كله وأسهم ىف  ، يوما بيوم على ميالد شىء ىف عضون عقدين من الزمان فقط أو أكثر قليالبينما هو كان شاهد عصره  ، طائل منه

متداد اخلريطةڤييىت سقوط االحتاد السو  اية هلا  ؟ هل األمر حقا على هذه الصورة الىت رمسها  وقوض أشهر برجني ىف الكوكب وأشعل حرو ال 
اإللياذة  !  هلول الدراما ! ؟ على عقب جملرد أن شابني ليرباليني من أسيوط قررا ذات يوم قراءة القرآن الكريههل كل العامل انقلب رأسا  ! ؟ ونس

  ! واألوديسا لعب عيال ال أكثر إذن

تيك فقط بكل عيون الرتاث اإلسالمى.  البحث الذى أراده وحيد جاء أكرم وأسهل بكثري مما توقع مج واحد ال  ان بل أيضا بلس ، بر
جملان ، العرب وكل القواميس الضخمة الىت استصعب هو نفسه ككاتب استخدامها يوما  ،  حبث عن كلمة حر وحرة وحرية وغريها.  وكل شىء 

بل رمبا قرأ القرآن كله يوما خصيصا من أجل هذه  ، فقط ال بد أن ونس يستند لدراسة عميقة.  وقال لن أصل حلقيقة جازمة ، حىت أعياه البحث
حلرية ، ’ اإلسالم ‘امسه .  رمبا ال أحد ىف حاجة لذلك أصال ! أوه.  لماتالك  ؟ بل كيف يتلفظ أصال مبجرد الكلمة الرجيمة ، فكيف يسمح 
 ، لكن ال تسميها املدن احلرة ، السعودية تنشىء املدن احلرة.  االقتصاد ، كان املفروض أن أعرف هذا من صميم ختصصى  !  لغبائى ! أوه ،  بل

لصدفة.  إمنا تسميها املدن االقتصادية م ال يفعلون هذا  م واعون  : لكن األمر واضح مبا يكفى ، صحيح أن أحدا ال ينطق بشىء علنا.  إ إ
ا كلمة بذيئة ملعونة أثيمة جنسة به هى آخر ما ميكن أن يسمح  ’ اذهبوا فأنتم الطلقاء ‘ . ويتوجب شطبها من القواميس من األصل ، جدا لكو

ملرة ! بل  ىل من جاهل ساذج ! أوه ! اخلط األمحر الستخدام اللغة ا لفظة حتقري وإذالل هائلة ، الطلقاء هذه ليست كلمة حسنة  تذكري  ؛  إ
م أسرى لنسبة ألى عرىب ، هلم بكو   ! الوحيدة األشد وطأة من املوت كهال ىف الفراش ، والوقوع ىف األسر هو املهانة األعظم 

ا من عقال مبعىن التكبيل والتغليل:  لكن انظر ما تعنيه الكلمة ىف العربية ، القرآن يتحدث عن العقل ! بل  للهول ! أوه بينما ىف  ، إ
نية والالتينية واإلجنليزية ورمبا كل لغات الدنيا جاءت من ذاكرة مبعىن االستذكار والتفكري ما  ، ’ احلكمة ‘:  بل هناك فضيحة أخرى ! أوه . اليو

مث بعد هذه وتلك  !  للهول ؟ وهى قطعة اللجام احلديدية الىت توضع ىف فم احلصان،  ] بفتح احلاء والكاف [إنه احلكمة  ؟ أصلها العرىب
مة هو جمرد كبح إن أقصى ما يراه العاقل أو املتزن نسبيا منهم ىف العقل أو ىف احلك ! ؟ تسألىن ملاذا عقول أطفالنا غري مبدعة وملاذا حنن متخلفون

بينما العقل واحلكمة يعنيان احلرية واالنطالق عند شعوب ال تعاىن من مثل غرائزهم البدائية  ،  وتكبيل تلك الغرائز البدوية اجملنونة اجلاحمة حوله
 ؛ ق العنان للخيالوقطعا ال ميكن أن يكون قصدهم إطال ، ال يكمن أن يكون قصدهم جمرد كبح املشاعر لصاحل إطالق الفكر.  اهلمجية تلك

  ! االتباع األعمى للسلف الصاحل ال أكثر هو جمرد عمليافقط ما تعنيه العقل واحلكمة 
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 ، واكتشف عرب أدبيات الفقه الكربى.  فهم أن عن يد تعىن عن فضل وإحسان.  ’ عن يد وهم صاغرون ‘بعد ذلك بدأ يبحث عن تفسري 
ا وعلى السيد املسلم احلرص عليها ، الذمة للجزية وصفا مرعبا للطقوس النمطية الواجبة لدفع أهل على الذميني أن  . الىت جيب عليهم االلتزام 

ا شاكرين  م وخيرجون اجلزية ويدفعو فقط ليتلقى الواحد منهم بعدها صفعة  ، ’ عن يد وهم صاغرون ‘حينوا رأسهم أوال مث يدسون أيديهم ىف جيو
شكرا هلا على تكرمها وتفضلها  ، عليه عندها أن يقبل اليد الىت صفعته ، املن واإلحسان من السيد املسلمكنوع من  ، على القفا املمدد أفقيا

ذه الطقوس.  بذلك اون من املسلم ، أى تذمر من الذمى ، أى إخالل  مر إهلى صريح  ، هو إنكار ملا هو معلوم من الدين ، أو أى  كفر 
 ، قمة علماء اجملرة ، علماء معهد وايزمان:   له من مشهد مشوق حقا يستحق فيلما سينمائيا . ’ صاغرونعن يد وهم  ‘:  يقول مبا ال لبس فيه

سني كى يصفعهم على قفاهم   ! يركعون أمام القعيد املقزز أمحد 

مل يستطع  ، ا شيئا غامضا ماقرأها عدة مرات وعقله الباطن حيدثه أن  ، وأخريا توقف وحيد ىف تفسري القرطىب عند هذه القصة تفسريا لآلية
لضبط وجاءه .  ال:  فقال ؟ خراجهاإن أرض اخلراج يعجز عنها أهلها أفأعمرها وأزرعها وأؤدى :  إىل ابن عباس فقال رجل جاء ‘ : فهم كنهه 

ليوم اآلخر إىل قول الذينقاتلوا :  ، وتال قوله تعاىل ال:  آخر فقال له ذلك فقال هلل وال   إىل، مث قال أيعمد أحدكم  ه وهم صاغرونال يؤمنون 
 . ’ ؟ الصغار ىف عنق أحدهم فينتزعه فيجعله ىف عنقه

 
  ! سفاح املدينة يضرب من جديد

:  الكالم واضح.  ’ وما خلقت اإلنس واجلن إال ليعبدون ‘اإلسالم هو  ، ؛ اإلسالم ليس لعبة اإلسالم ليس رحلة مع دمحم عبد املطلب ، كال
ومت ختفيضها بناء على مفاوضات شاقة بني  ، ساعة يوميا ٢٤ومثال األصل ىف الصالة ركوع وسجود  ، اإلسالم عبودية مطلقة ! ’ يعبدونإال ل ‘

يعاز له من نىب اليهود املنحل موسى  ،  دمحم وهللا وهكذا من فصال إبراهيم  ٤٠إىل  ٤٥إىل  ٥٠وال يهم إن قيل إننا سرقنا قصة الفصال من  (و
أو  ڤچينيال تقعد وال تسرتيح أو تتسلى بقراءة اتفاقيات .  وفورا ، إن مرضاة هللا هى أن تنفذ أمره حرفيا.  ) ا على عدد أبرار سدوم وعمورةوربن

كلهم  ، وجتز ىف مساء واحد رقاب سبعمائة أو مثامنائة يهودى من الوريد إىل الوريد ، بل تنهض لسكينك ، عتذار فرنسا ملن قتلتهم ىف اجلزائر
لغني ممن نبت شعر عانتهم ن . ذكور  ا ا بنوك ما خذ منهم أمواهلم الىت يسمو إذ  ، فتتزوج أمجل نساء هؤالء اخلونة ، وتسىب بقية أسرهم ، مث 

ن لن يفكرن ىف خيانتك أبدا ئة ضعف فيمكنك بسيفك املسلول أن تقطع ما ، أما لو كانت موهبتك العضلية أفضل.  على األقل ستضمن أ
ر اهلدسون لألمحر ، هذا العدد ىف نفس الفرتة الزمنية لو الرقبة حتتاج  ؟ أليس الرقم كبريا بعض الشىء ؟ ألفا ىف اليوم ٧٠جتز رقاب .  وحتيل لون 

ليس هلذه  لكن ، شالالت الدم شىء يستحق املباهاة طبعا ، نعم ! فقط ٢٤واليوم بكامله به  ، هذا يعىن مائىت ساعة ، منك لعشر ثوان
ملصرى .  أكثر مما جيب بالغ فيهاحني ي ، والدعاية للذاتپرواپجاندا أ ال أحب ال.  دعىن أخالفك قليال ، عفوا دكتور جوبلز.  الدرجة بيسموها 

  ! مثامنائة رقم معقول جدا ، ما علينا.  فشر أو معر

 ، هذا اإلله هائل السلطة ليس إال الوسيلة.  اك فرق بني الوسيلة والغايةهن.  ’ وما خلقت اإلنس واجلن إال ليعبدون ‘اإلسالم ليس  ! لضبط
وختلى بنتك جترى ملا تسمع صوتك  ، ختلى أوالدك يسمعوا كالمك وال يسألون عن أشياء لو بدت هلم تسيؤهم : ’ تظبط عيلتك ‘وسيلة كى 

ختلصه من كل :  ’ تظبط البلد ‘كى  ، لتالميذ املشاغبني من أمثاىلتقطع ألسنة ا:  ’ تظبط الفصل ‘كى  ، وتلبس النقاب وتستخىب حتت السرير
ت ت فهى شىء آخر ، نعم مثريى الفنت من أصحاب البدع واملستحد  ؛ اإلسالم هو شىء آخر ، ؛ قطعا هذا اإلله ال يعدو إال الوسيلة أما الغا

  ! ’ عن يد وهم صاغرون ‘اإلسالم هو 

لفعل ىف استمس جلهاد إذن هؤالء حمقون  املطلوب شىء  ؟ هل تريد أن حتكم العامل:  الصفقة جترى كما يلى.  ) احلرابة الشرعية=  (اكهم 
سينالون احلور العني ممن  ’ استشهدوا ‘لو .  إن سقف الوعود عال جدا حقا ! العودة لفريضة األجداد الغائبة:  واحد فقط ال غري  سيد األرض
ن  ، تتجدد عذريتهن كلما فضوها هلن أذكر أن هذا شىء كانت أمى  . لن يتذمرن أبدا من آالم فض البكارة -خبالف نساء األرض-وال شك أ

المشئزاز منه علنا أمام كل الناس  ، حقوق أن ال خترج من الدار إال للقرب ، تتحدثني عن حقوق املرأة.   لك من حسنة الطوية  أمى.  جتاهر 
ذلك أن ىف اإلسالم ال مليم للمرأة إال مقابل  ، أن تذهب للقرب عارية ، هلا حىت على زوجها حق تكفينها ودفنها أن ليس ورمبا مل تكوىن تعلمني

پيرت باليني ال ، ولدان خملدون ذوى شرج مأمون أبدا ال ينزفون : مث قطعا مل يذهب خيالك الطاهر لقراءة إعالن حقوق الطفل ىف اإلسالم.  متعة
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تى املزاجللخدمة اجلنسية حني اپن ن للولدان أعضاء  (وخلدمة األشغال اليدوية حني يذهب املزاج  ،   ىف رواية ضعيفة يفسر سبب عدم النزف 
ن احلور ينزفون ، أنثوية أيضا .  سيجده ىف اجلنة ، مهما كان احنراف هذه الشهوة ، ومل ينله ،  كل ما خطر خبيال املسلم مرة.  ) وهو مردود عليه 

أليس  ، بل هناك كالم عن أن لشهادة البحر حوافز خاصة ! أوه.  من أجل أن يستشهد األتباع ىف سبيل بناء الدولة ؟ أجل ماذا هذه كلها من
احلرابة =  (إنه ببساطة املزيد من احلفز على التوسع اجلهاد  ! كال  ! رمبا كان املاء الفزع األعظم ألولئك القوم الصحراويني ؟ هذا غريبا بعض الشىء

بل سيخلصك رمسيا من كل ديونك  ، إنه االستشهاد غرقا لن يذهب بك للجنة فقط . الغزو عن طريق البحر:  حبيث يشمل كل الدنيا ) شرعيةال
أما إن مل تستشهد فسوف تنال !  وهيهات هلم أن ميسسوا درمها مما أورثته ألبنائك من ثروة ، وجيعل دائنيك خيبطون رءوسهم ىف احليطة ، األرضية

ا أيضاتر  س  فباألقل جزية دمسة مصحوبة بصفعة على القفا أللبريت أينستاين وبيلل  ، إن مل يكن محام دم مصحو خبزائن بنك إجنلرتا : ضية ال 
دو ما.  أيضا هناك مادو وشارون ستون اسرتقاقا واستحالال وملكا لليمني.   اپاپ روماورئيس أمريكا وملكة بريطانيا و ڤيد بيكام جيتس ودي

  ! ) احلرابة الشرعية=  (رمبا احلرى ىب أن أفكر نفسى ىف االنضمام لقوافل اجلهاد  !  ؟ أحقا ؟ وشارون ستون

واضح أن أمنا الطبيعة تصادق على  .  رمبا كان أوزوولد شپينجلر على حق يوم قال إن النصر مكتوب دوما ملن هو األكثر بداءة وختلفا
كان ىل صديق ىف اجلامعة يقول إنه يفهم فلسفة   ! أوه تذكرت اآلن.  تلوح ابتسامة على وجه وحيد.  داروين أكثر مما تصادق على كالم ،  كالمه

وهذا ما  ، هكذا قال ، لفعل ليس لدى املتخلفني شيئا خيسرونه.   رمبا على البحث عنه واالتصال به ؛ شپينجلر أكثر مما يفهمها شپينجلر نفسه
وراحوا يدعون إسرائيل لتدمري لبنان  ، حني أنشئوا لطائفتهم الشيعية حز امسوه حزب هللا ، حمطات القطار ىف لبنانيفعله ماسحو األحذية ومحالو 

من  ؟ هل تنتهى األمثلة من هذا النوع.  وهكذا تتساوى الرءوس ، ال لشىء إال ليفقد من هو صاحب ثروة ىف لبنان ثروته ، مرة كل عدة سنوات
ا قصدت  ؟ سپنسرعة حكر على أرسطو أو داروين أو قال إن فهم أمنا الطبي ،  ڤييناسنفتح  ؟ هؤالء اجملاهدين األبرار لتحيؤ لألليقأال حيتمل أ
وعد صادق صدقه .  سرتكع لنا كل البشرية ، ومبجرد العودة للفريضة الغائبة ، هللا قال ملاذا جتنحون للسلم وأنتم األعلون.   وستدق لنا أجراسها

ا املدينة الىت استعصت  ! أوه ؟ ويصممون على فتحها،  لذات ڤيينالكن ملاذا يتحدثون دائما عن .  وجيب أن تصدقه كل األجيال ، األجداد إ
ا إحدى مرتني فقط استعصى علينا فيهما  ، الىت يسخر منها هذا الوقح املدعو ونس ويسميها خالفة اجلبنة القدمية پراطوريةعلى اإلم ١٦٨٣ىف  إ

والوقفة األخرى هى كما  (على إيقافنا  -الذى دس أنفه فيما ال يعنيه پولندىوفقط بفضل نظريه ال-پولد األول و استجرأ أحد كهذا الليو شىء أ
سنة  ٩٥١ پانية قبلقرب احلدود اإلسز پواتيري ىف توورز نواحى  ، املدعو شارل مارتيلپراطورية الفرنسية آلخر حاكم اإلمتعلمون لذلك النمساوى ا

لضبط ا األخرية قبل أن نسكتها لألبد  ، حنن لسنا جبنة قدمية.  ) منها  قبل أن  أو على األقل (حنن من ستدق هلم أجراس كل كنائس العامل دقا
  . ) ! ؟ غالبا لن تكون أنت ، عفوا شوارزينيجر.  سنة أخرى ٩٥١لث بعد  يوقفنا منساوى

وبل وىف نفس الوقت سأجعله  ، طموحى األكرب مبراحل ، أ ىل مستواى اخلاص.  وبنك إجنلرتا وصفعات القفا ڤيينابل دعك من  ، ال …
.  بل وبعضهم معرفة شخصية ، أ أعرف كل القطط السمينة.  ت كل أحدأ لدى خربة ممتازة بثروا.  تطبيقا دقيقا وحرفيا ملبدأ األسوة احلسنة

على  بل سأحصل على سيف قبيح ضخم كاملرسوم حتت الشهادتني ، ال . سأكون قائمىت الشخصية للثمامنائة يهودى املوعودين بسكيىن الثاملة
لغرب ويرفض (علم السعودية  ال أعتقد ،  ) بناء كنيسة واحدة فيه ويقطع رأس كل متعلمن ذلك البلد الشجاع الذى بىن مسجدا ىف كل شارع 

لسيف متوسط اجلمال ، خادم القرفني الشهريين ، أن سيضن على به اجملاهد األكرب أى وهللا لقد أضاءت ىل هذه .  لذات لو وصفته له 
ا  ، ا كأنياب الكلب من مكاىن هذاحىت ألبصر ومدائن كاليفورنيا اللحظة قصور نيو يورك  إلجنلش كأ ستبدأ القائمة مبريدوك  !  skylineأو 

لضبط من هؤالء أبناء القردة واخلنازير ، صديقى الذى شبهوىن به يوما هؤالء الذين يقولون عن محارى احلبيب يعفور إنه   ، وتنتهى ال أعرف مبن 
م يقصدونىن أ ، كريه الرائحة لشهادتني-وال يعلمون أن يعفور هذا  ، وأ واثق أ ق  ت و قد اكتسب امسه من   - أول من آمن ىب من الفقار

لرتاب فأستل سيفى بسرعة الربق  ، ’ ؟ مب جئتنا ‘:  حني يرونىن سيسألون.  أى من كثرة التيمم الذى أوصت به السماء ، كثرة تعفري نفسه 
لذبح ‘:  ) ! بتوع بريوت ومريامار (وأصيح بقوة الرعد  م ، ’ ! لقد جئتكم  ولو أفلت أحد سأرسل خلفه جتريدة اغتياالت  ، مث أعمل به ىف رقا

لسيوف ليال ، ’ األب الروحى ‘على طريقة خواتيم أفالم  أو تتمشى به ساعة كاملة مث تزعم شم طيب رأسه  ، تربض له صباحا وتتسلل ملخادعه 
اسفكوا دماءهم  ‘:  أوامرى ستكون واضحة.  سأذهب معهم ألشري هلم من بعيد على ذلك اهلارب امللعونولو اقتضى األمر  ، وتقتله من اخللف

ستار متثال احلرية ويرفض اإلرشاد  -اخلبث نفسه الذى أعلم أنه-أيضا حسبت حساب أن يستهبل مريدوك  .  ’ مجيعا حىت لو وجدمتوهم متعلقني 
نك أو  ته السرية ىف  لنار مث أمسل عينيه.  ضرين ڤعلى أرقام حسا كلها  (وحني يعرتف سأجز عنقه  ، سوف أقدح زندا ىف صدره مث أشويه 
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لثروة ، لقواعد التعذيبڤ چينيطبقا ملا تنص عليه اتفاقية  قبل أن حيل :  احلصيلة بعد هذه وتلك ال شك لدى فيها.  ) ب استنطاق االعرتاف 
ت من الدوالراتاملساء أكون قد حصلت على غنائم لن تقل  حيث إىن ال أنوى  (أشرع بعدها ىف انتقاء عشر أو عشرين امرأة  ،  عن عدة تريليو

ن واحدة واحدة ، ) بيع الكل فعدة أمثال هؤالء كما تعلمون هى صفر من  ، وألجعلن أوالهن أرملة مريدوك الشابة اجلميلة ، وأبدا ىف اغتصا
م رة مث أن وجوه وأجساد النساء الثك ، األ بسبب كثرة اللطم واالنتحاب على  -حىت من مادو وشارون ستون-اىل عادة ما تكون أكثر إ

ن املسفوحني   ! أزواجهن وعائال

سأصبح  ، سأفوق اجلميع.  ولست حباجة لكيس دهىن ىف قفاى يثبت نبوتى اخلارقة ، أ لست جمرد كتلة من العاهات اجلسدية والنفسية …
ال بل سأكون سفاح مجيع .  ’ ! عودة سفاح يثرب ‘ ، ’ ! سفاح املدينة يضرب من جديد ‘:  يل عناوين الصحف تقولأكاد أخت ! شهريا جدا

  ! سفاح كل العامل ، سفاح نيو يورك ، املدن

لنسبة للنساء … وما ملكت  على األقل أ لست بعد خبريا جدا بفقه الغنائم واألسالب واألنصاب واالغتصاب . فلن أدقق كثريا ، أما 
لزواج من امرأة  ، األميان وأسواق النخاسة ا  KG 2مث أثىن عليها فورا بطفلة أخطبها وهى ىف أكرب مىن بربع قرن مث أىن لست معنيا جدا  وأدخل 

ريخ األ ، فأدخل موسوعة جينيس ألن مجعت بني زوجتني الفارق بينهما سبعني سنة ، حني تصل الصف الثاىن االبتدائى دب ألن وأدخل 
ليف مسرحية پري نغصت على شيكس صحيح أىن وصلت اآلن لسن البلوغ عند الذكور الذى هو  . األخت الصغرى قبل الكربى تزويجعن فرصة 

حىت أضطر للتباهى بتسع وتسعني زوجة ومئات  ، إال أنىن لست عقيما وال عنينا ، وانفجرت لدى فجأة الشهوة حنو النساء ، اخلمسون ونيف
يرسل هبات رحيه كى يعرى السيقان املثرية ونفحات وحيه كى  -عند اللزوم- والذى  ، بعضهن بقوادة من هللا شخصيا دائم الفضل (واألمتاع  اإلماء

أو أن أطلق ىف املقابل من أضحت بدينة أو  ، يؤلف األجساد امللتاعة ويبطل الزجيات اخلاطئة ويصح الصحيحة على طريقة فيلم صالح أبو سيف
تلك كلها بينما ال ولد أو بنت إال  ، ) وأجعلها تركع مهينة حتت قدمى يوميا ىف ذهاىب وجميئى للمسجد تستجديىن اإلبقاء عليها كخادمة دميمة

أو بينما حياتى كلها منذ ذلك البلوغ سىيء التوقيت ما هى إال دنو وملس من غري  ، ) زاد هللا فضلهن (بفضل استبضاع الزوجات ألنفسهن 
تى أبدا ؛ مسيس طبعا هذه  (مهما سعيت خلفه مع خالة أو طفلة أو زوجة ابن أو أرملة سيد القوم  ، ما هى إال توق جمنون النتصاب سراىب ال 

تى ويذهب سريعا بال قذف واحد يستوجب الغسل ميكن  ، ) وال حمل فيها لشهور العدة وما إىل هذه من شكليات ، احلالة األخرية ال تنتظر أو 
ملقابر حبثا ىف  ، ال يفلح ىف هذا كله الطواف احملموم على دستة كاملة منهن كل ليلة ، ئ حريق شهوتىأن يطف وال يفلح فيه بعدهن الطواف 

أو مهما حتاشيت من إتيان الدبر فكرة عمر اللعينة الىت تعمد  ، ظلمتها عن جثة طازجة بعد المرأة أو حىت لرجل أو ما تيسر من العنز أو البطيخ
اهذ أو حني تتجاوز األمور حد العنة  ، أو ال يفلح فيه نزول معوذتني على من السماء كل دقيقة ، ا السادى السافل إذالل قضيىب املرختى 

ولن حيدث إال أن  ، لن يتضح ىف الصباح التاىل إال أىن مل آت النساء سوى ىف خياىل فقط ، ويستفحل بدماغى مرض بالد الكفار املدعو الزهرى
كما ال أعتقد أن مريدوك بسذاجة بعر  ، إن القذف عندى طبيعى وسليم وال يعاىن إرىب من إمساك مؤقت أو مؤبد . رك رمانة املىن عن ثوىبستف

وإن كنت أعلم أن الكذبة كلما كربت كلما سهل  (اجلزيرة حبيث يهتز كثريا إن خلقت عىن نفسى أسطورة ال داعى هلا حول فحولة فذة موهومة 
وهذا مما لست واثقا من رغبىت فيه  ، مث األسوأ من كل شىء أنه لو لدى كل هذا العدد من اجلميالت ألجنبت ألف طفل وطفلة ؛ ) تصديقها

  ! بعد

وأقله أن ال أجد حتت سريرى مبولة أو كلبا ميتة أو  ، تكفيىن اآلن رمانة تغدق على بعطائها ! أ لست طماعا جدا ، لنسبة للنساء …
أيضا ما حاجىت ملئات الزوجات وملكات  . أو غريها من مصادر الروائح املثرية لالهتمام ، ان ىف األصل بعضا من أوراق اللوح احملفوظبراز شاة ك

فدية من صيام أو صدقة أو أو ما حاجىت ل،  خيرج من دبره الدود أو من ذكره حنو القملةولست ممن  ، اليمني وليس لدى أصال قمل ىف رأسى
  ! ؟ أ منهاكى أبر نسك  

حملروم الذى  ! أ لست طماعا جدا ، لنسبة للنساء …  ، لكل نساء العاملني أو أجن لرؤية سيدة ىف حضن رجل ’ يبصبص ‘لست 
لنو  وال متدن  ‘وطبعا لست ىف حاجة ملن ينهرىن  ،  فاغرت فراح جيمع النساء حوله للمباهاةوى فأڤو ريش الذى كان مسكينا ويتيما فطعم ولست 

  . ’ … عينك إىل ما متعنا به أزواجا
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فلست مثلهم من عبدة الفروج  ، حىت وإن كنت أحرتم الصابئة وسائر العبادات الوثنية عامة ! أ لست طماعا جدا ، لنسبة للنساء …
أ لست من بالد  ، أصال . ) حىت لو كانت هذه هى حلظة صدقه الوحيدة (حبيث يذهب عقلى لرؤيتها فأختيل نفسى نبيا أو أركع للصالة هلا 

رخيية مع املالبس الداخلية ن لديها مشكلة    ! اشتهرت 

  ! أ شخصيا أفضل جولدى هون.  غالبا سأترك مادو وشارون ستون لإلخوة ! أ لست طماعا جدا ، لنسبة للنساء:  على كل حال …

 
  ، أنك ها تدخل اجلنة ، أنت فاكر  معفن أنت

  ! ؟ ها يدخل النار ، لى اخرتع النور إللى ىف السقف دهوإديسون إل

وآسفا على أن  ، كان حزينا ألنه مل يكن يتخيل يوما أنه سيقضى دقيقة واحدة من عمره ىف مثل هذه البحوث.  ذهب ليسرتيح ىف الفراش
زموا م يفرضون أ . املتدينني ينتصرون حىت لو ا م إ أمل يكن من األجدر ىب أن كنت قد .  وهذا كاف ، علينا ويستنزفون طاقة تفكريچند

؟ حىت لو قالوا نفس حمتوى كالمنا  قضيت هذا الوقت ىف قراءة حبث عن مستجدات اهلندسة النانوية أو مقال عن خصائص رقاقة إنتل اجلديدة
م حيفظون رأس األفعى املقدسة آمنا ساملا ىف ، لضبط من حداثة وحترر وتسامح فهم منتصرون إىل ميقات يستقوون فيه  ، بيات شتوى أل

  . ومل ترد قط ال على احلداثة وال التحرر وال التسامح ، نصوصه الرمسية كذا وكذا ، تقديسه على -حنن وأنتم-ويقولون هذا الدين الذى طاملا أمجعنا 

ا   ، كانت تقدره جداأمى  .  أحد رواد تدريس اهلندسة ىف مصر ، على ذكر اهلندسة تذكر األستاذ الدكتور حسن فهمى عجابه  وكانت تعتز 
ا وبفنها كراقصة . كفنانة أميا اعتزاز بنته فريدة لتشيد  درة شهرية تروى عن دكتور .  والحقا حني اعتزلت مل تنقطع عن االتصال به و هناك 

مذات مرة سأله طالب عن أصحاب املخرت .   ال شك أن ونس يعرفها فهو مهندس ميكاىن مثله.  فهمى :  عات الذين يروى قصصهم ويشيد 
ستسهال شديد ؟ كفرة.  ’ ! لكنهم كفرة  دكتور ‘ تى ليقف  ؟ مباذا رد عليه.  نفس الكلمة الىت استخدمها ونس اليوم  جعله ينهض و

وإديسون إللى اخرتع النور  ، جلنةأنك ها تدخل ا ، أنت فاكر  معفن أنت ‘:  وقال له بربود كاد من بطئه أن يوقف قلوب بقية الطلبة ، أمامه
هذه .  ويقال إن الحقا اضطر ذلك الطالب لرتك كل كلية هندسة القاهرة . مث طرده من احملاضرة ، ’  ! ؟ ها يدخل النار ، إللى ىف السقف ده

لقد كان يتناقلها زمالئى ىف املدرسة .  أمى وال حىت ، كذلك مل يروها ىل دكتور حسن ، ، فهى ال توجد ىف أى كتاب قصة مل أقرأها ىف كتاب
  . وسرت بيننا كما النار ىف اهلشيم ، لقد وصلت هناك ، نعم ببساطة.  االبتدائية ىف بريوت

 يفهم مىت.  مث تذكر كل تلك املظاهرات وأحداث الشغب وحوادث القتل الىت جتتاح بالد اإلسالم كلما حدث ما يسمونه إساءة أحدهم للنىب
جلنون والسعار من أجله ىف كل اهؤالء  ملرة لدى  ميس فيها مرةملسلمون أن ما يقدسونه أعىت التقديس ويصابون  ، هو أشياء ال تثري أية قداسة 
يدى وأقدام وأدمغة وثروات مثلكم أو طبعا أفضل منكم البشر لباليني لنسبةأنه  مىت تفهون.  غريهم خللق وسيد انىب الرمحة  ميثل، ال  ، وكلهم 

أ ال أويد هذا الكالم وال .  األطفالبلطجى دجال زئر نساء ومولع جبنس هجام ، سوى مغتال سفاح  ) الذى وضعتم عليه الفتة ممنوع اللمس (
.  العطرة-عطنةلكن املؤكد أن هذا هو ما تراه الباليني ىف قديسكم وىف سريته ال ، ىف الواقع أىن أمسع عن مثل هذه األشياء ألول مرة اليوم.  أنفيه

ال نريون  ، تنيو پال دو ساد وال راس ، ال يضاهيه أحد ، مىت تفهمون أن الباليني ال ترى ىف خري الربية إال أسوأ البشر أخالقا قاطبة عرب كل التاريخ
د بن اللقيط واللقيطة سيف وال حىت عمرو بن العاص والعاصية أو خال ، ال أحد وال واحدة ، رمضان التوربيىنچاك السفاح وال ال  ، وال هتلر

ا -لقد قتل دمحم بيده وحده شخصيا من يهود شبه جزيرة العرب  . الالت املذلول إن وضعنا  ، أكثر ممن قتلهم هولوكوست النازية -احلقيقينيأصحا
بل ويتباهى علنا  ، يخ الذى يقهقه وهو يقتللكن دمحما هو الوحيد إطالقا ىف التار  ، رمبا كان نريون يغىن وروما حترتق.  التكاثر الطبيعى ىف االعتبار

مرك .  ’ الضحوك القتال ‘نه  إذا مر أحد مرك  - إن مل تكن كفرت إن مل تفعل عصيتومعناها أن  ’ مرك ‘الحظ -أى دين هذا الذى 
داب الدين أو حىت تتحامل على نفسك وتعيد صالتك ، أمامك وأنت تصلى بعدها عد لتكمل  ، من فورك واقتله إمنا قم ، ال تنبهه أو توعيه 

لضبط تلك ، أى دين هذا ؟ صالتك من حيث توقفت  من هؤالء الغربينيالقلة املؤمنة  ! عبدة الشيطان أنفسهم ال يفعلون ذلك ؟ بل أية صالة 
، فرتى فقط أن تلك صفات تذهب  العلمانية الساحقة الغالبيةأما  ، حىت خيتار اإلله شخصا كهذا رسوال البشرتقول هل خلت كل الدنيا من 

تسمحون هلم  ، ملاذا ال تقبلون األمر على عالته.   مقدسا ، ال أن تصنع منه نبيا للسجن إن مل يكن للمشنقة أمثالناإلنسان العادى من 
  ؟ ومتضون أنتم فيما حتبون بال مظاهرات أو حرائق أو قتل راهبات املستوصفات ، الختالف
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ار أسود   ! ده بيقول له ما تشتغلش !  

ار أسود : وقد تذكر قصة ابن العباس ، مث فجأة يهب وحيد من على الوسادة صارخا بصوت عال   ! ده بيقول له ما تشتغلش !  

 
  ! ؟ هل تتصور حجم االستنتاجات والتداعيات الىت ميكن أن تبىن بعد ذلك على حقيقة أن نىب العرب نفسه ليس عربيا

.  وخرجت كل األقالم والشاشات تلقى اللوم على كل أحد ، كان الوضع سيئا جدا.  املعارك تتفاعل ىف الصعيد ألكثر من أسبوعظلت 
س مساملون والبعض يقول إن حرية التعبري  ، البعض ال يرى غضاضة ىف حرية االعتقاد طاملا ال إجبار فيها وطاملا من حتولوا للمسيحية هؤالء أ

دد السلم االجتماعى وال بد من وضع ضوابط هلاميكن أحيا  اية املطاف ميكن القول إن قوات األمن احتوت املوقف ملدى معقول.  أن   ، وىف 
لفعل قتل واعتقال املئات من أعضاء التنظيمات املتطرفة ، أساسا بفضل تعزيزات كبرية أرسلت إىل هناك ىف البورصة ظل الوضع ينتقل  . وقد مت 

ا األصلية ، لكن مبجرد ما هدأت األمور حىت انتعشت األسعار قليال ، سىيء إىل أسوأ ببطء من مع ذلك بدأ اجلميع ينسون .  وإن مل تعد ملستو
مينون أنفسهم من جديد بصيف تشتعل فيه  -وىف مقدمتهم مىن تعيسة احلظ- وعاد العمالء ىف رمسيس  . ما حدث -ن نسيانو أو حياول-

  . وعاد جير أطراف احلديث مع ونس ، و الوحيد الذى مل ينسوحيد ه.  األسعار

لفعل لقد اكتشفت أن دمحما إمعة أهبل ال .  لقد كنت أستشعر أنك على حق ‘:  بدأ وحيد احلوار بداية ودية ال ختلو من جماملة وعرفان
أيضا قرأت صديقك خليل عبد  ! ته رمسيس على الفورخيتلف كثريا ىف سذاجته مهجيته وفساده عن حجاب املزواج الغىب الذى جاء يوما ولفظ

فماذا   ، اإلسالم املكى التنسكى التصوىف ’ هندوز ‘فإذا كانت خدجية عنده هى  ، وأشاركك حزنك على موته ، ممتع بل أكثر من رائع ؛ الكرمي
.  رتجعت أهم الربامج الىت قدمها األب زكر بطرسأيضا اس ؟  وهلم جرا ، كان سيكتب عن عمر املهندس احلقيقى لإلسالم الالحق الدموى اجملرم

مها س كثر حمتملون ألن يكونوا األب احلقيقى حملمد:  فقط اكتشفت شيئا أو شيئني قد فا لكىن أميل لرتجيح األب بطرس أنه حبرية  ، هناك أ
مع ذلك لقد استند  .  وأراه استنتاجا مبدعا ، والساكن ىف حمراب ببصرى على حدود الشام معها ، األسقف النسطورى املختص جبزيرة العرب

وتفسريه هذا املعرفة الوثيقة بينه  ،  وما ببصرى من قصور،  على قول آمنة إن الضوء خرج من فرجها فأضاء قصور بصرىفقط ڤزيوىن كاهننا التلي
واستند على  ، إخل …ة حىت خدجية حىت آمنة مكة والذين تدور داخلهم كل أمساء القصة من عبد املطلب حىت ورق ) أو نساطرة (وبني نصارى 

ال شك أن :  أ أود االستناد لبعض قرائن أخرى قد بدت ىل جديدة.  خدجية صاحبة نصف القوافل ؛ تزكيته زوجا ألغىن كينونة مالية ىف قريش
تى من نسله النىب الت -كما أغلب علية القوم دنيا أو دينا ىف ذلك الوقت-حبرية  ال شك أنه كان يرتدد كثريا على مكة حبكم  ، اىلكان يتمىن أن 
لذات (وال شك أنه ضاجع نساء كثريات هلذا الغرض ىف مكة وغري مكة  ، وظيفته لذا فاملثري للفضول هنا هو ملاذا   ، )  ألحرى حديثات الرتمل 

فرح ألن أخريا ها هو .  ة املعروفة أنه رأى ىف ظهره ومحة النبوةاإلجابة املباشر .  كان أول اجلميع إعال لوصول النىب اجلديد وهو بعد ىف املهد صبيا
ذه العالمة اإلعجازية املفحمة - ! وطبعا يعود لتفقدهن بعد تسعة أشهر- واحد ممن راح يالقح النساء من أجله  من فرض فرحته راح  . قد جاء 

هو تلك احملاوالت  ، هذا يفسر شىء آخر.  ) شددة على الصىبوإن اكتشف خطأه بعد قليل وحاول كتم السر وفرض احلراسة امل (يهلل للخرب 
ذه القوة من  ، لقد تسرب هلم إعالن حبرية ؛ لذات من قبل اليهود ، لقتل دمحم رضيعا فطفال فصبيا -الىت مل يفسرها أحد-املتكررة  وطبعا تزكية 

  . ’ ؟ تنتاجاتى سليمة لغاية كدهاس ! أب البنه تفسر ىف نفس الوقت ملاذا خطبت خدجية نفسها لطفل رضيع

ألغاىن - عتبارى مغرم  بتاع استقبال يثرب حملمد القادم من اجلنوب  ’ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ‘عارف :  خد عندك دى كمان 
ا مكان إىل الشمال جدا ؟ إيه معىن ثنيات الوداع ؟ مع صحبه املهاجرين  كالعادة دون أن تفهم شيئا مما وطبعا أم كلثوم تغىن ! ىف الشام:   إ

  … بينما هى نفسها ، موش هى برضه إللى غنت ألف أغنية عن احلب.  تقول

  ! هل األغنية واردة ىف مرجع مما يسمونه بكتب الصحاح ! خطري الدليل ده -

ومل  ، ون قد غنوا شيئا كهذامستحيل أن يك ؛ طبعا منحولة.  ولو مكذوبة فاملصيبة أعظم ، لو صحيحة فتلك مصيبة:  نفس النظرية -
املهم أن الناس تغنيها والرسالة الشفرية فيها  ، لكن هذا ال يهمىن ، لك لو شئت أن تبحث عمن ألفها ومىت ومل ألفها.  يعدمهم فورا عمر أو دمحم
  . ) ! موش البدر (واضحة وضوح الشمس 
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ا موثوقة ، بصراحة - ملصادر الىت يعتربو ريخ ميالد فالن أو مني أبو عالن هى أمور عبثية ، ثالم.  أ اهتممت فقط  ألن  ، حماولة حتديد 
س أغبياء جهلة بدائيون . الكتب متناقضة وعشوائية وتذهب ىف كل اجتاه لدقة فيما كتبوا ’ الظلم ‘ومن  السبب أن هؤالء أ أو  ، أن نطالبهم 

م ال يعرفون الكتابة أصال حديث  ، هى ما فاجأىن فيما خيص نسب دمحم أن القطعة األهم والىت مل يلحظها أحد.  ألحرى فيما نقلوا شفاهيا أل
لرجل ،  ) ىف كتب الدين ها أحكيها لك بعدين ٥٠وأ عندى مشكلة مع صفحة  ٥٠صفحة  (مبكر جدا ورد ىف البخارى  يصف دمحما فيه 

ا أبيضويزيد حىت أن كل أعضائه  ، الوحيد أبيض البشرة بني كل اجلالسني حديث البخارى يكاد يفسر   . مبا فيها اخلصوصية جدا أماما وخلفا لو
حية هو يلقى مزيدا من األضواء على لغز تعلق خدجية العجيب الغريب :  كل شىء من أسرار السرية النبوية األذكى وأزكى من سوسن املريخ من 

لطفل دمحم.  إخل …ها لتتحاشى رفضه املريب به حبيث حطمت كل التقاليد لتتزوجه وأسكرت والدها ليلت وهى  ، ال شك أن تعلق خدجية 
ا أن هذا النسب القادم من  ’ عشمها ‘وفرحتها أو  ، هو دليل على معرفتها بنسبه ، صاحبة الشبق اهلائل ألن يظهر نىب ىف مكة عاصمة جتار

وهذه كلها إثبات آخر تؤكد ىف حد  ، ومل ولن ينجب نبيا أبدا ’ غري خمتار ‘أن العرب عرق چيا لتيقنها ثيولو  ، نواحى أورشليم ميكن أن يؤهله للنبوة
ا صحة نظرية النسب الشماىل هذه حية أخرى وصف البخارى ذلك يؤكد فعال قدوم نسب دمحم من بالد الشام.  ذا ويفسر نفور أقرانه  ، من 

ء خمنثون هل تذكر وصف جيبون النطباع اجلنو  . الصبية منه وصمته ميله للوحدة م أطر م كاحلون  (د الرومان عن أبناء الشام أ وأبناء مصر أ
  ؟ ) وهكذا ، متجهمون

  . أنت من عاش هناك ،  أنت أدرى ! هأ ! هأ ! هأ -

  ؟ ما الذى يضحكك -

لبخارى قراءة اآلن يتضح أنك رمبا تكون أول شخص ىف التاريخ حاول قراءة صحيح ا ! أنك عنصرى ؟ هل تذكر أول خالف وقع بيننا -
  ! إثنية

من إطالته لشعره وصباغته له وتكحيل عينيه ولبسه ثياب النساء وتبوله جالسا  ، أليست قصص خنوثة دمحم ال حد هلا وال حصر ! ما علينا -
ه ودخوهلم حتت ثيابه وقذف املىن ىف مؤخرته   ، حيتمل الشك ضعفه اجلنسى ال ، ملثل ؟ إخل …وسعادته حبك الرجال جسدهم به وحلسهم إ

دورانه على  ، فهل من العادى أن ينشط الرجال فجأة بعد ذلك ، ٥٥منه عدم وجود سجل لنشاطه اجلنسى العاىل أو حىت العادى حىت سن 
 ، ةخيانة عائش ، حبثه عن اإلشباع حىت مع احليوان أو النبات أو دم احليض أو حىت اجلثث ، نسائه بغسل واحد دليل أنه ال ينتصب وال يقذف

ن ميارسون اجلنس مع .  إخل … ، إخل …عدم إجنابه  وملاذا كان عجينة طيعة ىف  ، زوجة وأمة يوميا ٢٠كل هذا يفسر عقدته اجلنسية وسط عر
 ، وأن تنفق عليه بقية عمرها ، وأن تبقيه عاطال وخترج لتشتغل هى ، وأن ال يدفع مهرا ، ال يستأفف أو يستنكف أن ختطبه هى ، يد زوجته

لـ  ، يفسر طيبته الكبرية ككلو  القتلة احملرتفني من أمثال أىب بكر وعمر وعثمان  ،  natural born killersللردح األكرب من حياته إذا ما قورن 
مره أن يذهب لقاع ذاك القمع الربكاىن الصغري املسمى حراء . إخل …وعائشة وعمرو وخالد  الذى يفوق فيلم منزل الرعب  ، كانت خدجية 

زائد بعض الغيوم الىت ميكنك أن ترى ىف تصاويرها املتحركة الال  ، إال بعض النجوم السحرية ، ختاطبك أو ختاطبها ، حيث لن تراك أو تراها ، رهبة
مره أن يتنسك فيتنسك . ائية شبح أى شىء وأشباح كل األشياء ال وجتلس ىف اخلارج و  ، أن يتواصل حتنثه شهرا فيتواصل ، كانت خدجية 

فالواضح أن ال مكان للشهوة اجلنسية بينهما وال ألى شىء يفسد خطة التعبد اهلالوسى اإلرهاىب العنيفة الىت ضحت بعمرها وماهلا من  ، يعرتض
بوط القطرة األوىل من الوحى ، أجلها وطبعا  ( ’ ! اقرأ ‘:   وحى رقيق اتلبس وقطع اخللفة صاحبنا بسببه ، و له من وحى ،  إىل أن ابتهج قلبها 

لية  ، ليس فقط ال يفهمون طبيعة أفالم الرعب-بعض املسيحيني املتعجرفني   - ومل يشاهدوا أ من أفالم بونويلإمنا أيضا ال يفهمون السري
 ، فسمعها اقرأ ، ’ اكره ‘بينما القصة ببساطة أنه كان يقول له  ؟ هل دمحم يعرف القراءة ؟ هل كان ىف يده لوح ؟  يقرأ ماذا ‘:  يسخرون قائلني

  -حسب إمجاع أهم كتب السريةو -متناسني أن األمر برمته  ، ’ ! ومن هنا نشأ سوء الفهم والضرب وتقطيع اجلتت والبهدلة وقلة القيمة بني االتنني
كان يقرأ أو   من من العرب أصال.  حىت لويس عوض نفسه ما كان يصح له أن يورط قلمه ىف دراسة هل كان دمحم أميا أم ال!  حلما:  كان
ى .  املهم هل هو جاهل أم ال ؟  ما أمهية األمر برمته.  أشعر شعرائهم كانوا أميني ! ؟ يكتب ما فائدة إن كان جييد القراءة بينما ال علم لديه 

لدنيا  لدين-شىء مما جرى أو جيرى  ى من علومهما - أو حىت  ها هو دمحم يضيف لنا و  ، إذن لقد كنا نعرف حلم اجلوعان وحلم األعمى ؟ أو 
ن :  بل قطعا كان سيفرح به جدا ويدرجه ىف كتابه لو كان قد مسع به أسهل حلم ميكن أن يسأل فيه فرويد:  حلم اجلاهل شخص جاهل حلم 
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مر أ بكر فيأخذ دمحما .  ) ! علقة تفوت وال حد ميوت ، وموش مهم ، أحدهم ضربه علقة بعدها يصبح عاملا هكذا  ( ’ من يده ‘كانت 
قطعة عجني تنتقل من الفخذ  ، تقريبا كان أقرب لألبكم طيلة الفرتة املكية ، كلها ودمحم نفسه صامت ، ويذهب به لورقة ) حلرف قالت السرية

بصوفية وكذا ويفسر ميوله النسطورية الىت حاولت مزج شريعة موسى  ، األمين للفخذ األيسر ملاما خدجية دون أن تفكر ىف السؤال عن السبب
درجة ىف حلظة ودون كلمة  ١٨٠وأخريا يفسر ملاذا اختطف منه عمر رسالته وحوهلا  ، ) بصراحة أ تعاطفت معه طيلة الفرتة املكية (يسوع 

م  اعرتاض واحدة منه إمنا ا الناسخ  (انسياق أعمى مبتهج أهوج   خملنسو  -عمر-أيضا شىء مثري حقا لإلشفاق تلك القسوة الىت بطش 
  ! أكاد أجن أن أحدا مل حياول فعل هذا من قبل . بل ىف احلقيقة بياض بشرة دمحم يفسر كل شىء تقريبا ؛ ) دمحم-

  . ذلك يربط الكثري من األشياء معا على حنو مدهش ! فعال -

ألحرى نصف مستعرب - ألكثر نصف عرىب أو  لتداعيات الىت هل تتصور حجم االستنتاجات وا.  والنصف اآلخر أعجمى ، دمحم هو 
أقلها أنه يفسر جزءا من الفارق امللموس بني طيبة آل البيت عامة ووحشية  ! ؟ ميكن أن تبىن بعد ذلك على حقيقة أن نىب العرب نفسه ليس عربيا

لكامل لغزا طاملا استعصى على ، الصحابة إطالقا  ،  ثية ىف مشال أفريقياوهو ملاذا أنشأ الفاطميون القدامى دولة حدا ، وأمهها أنه يكاد يفسر 
ن األخرى م  ؛ وملاذا أنشأ اهلامشيون ذات الشىء طيلة القرن العشرين ىف األردن واملغرب مبحبة وانفتاح كاملني على الغرب واألد السبب ببساطة أ

ت الدروز واإلمساعيليني األبعد (ليسوا عر أصال  هيك لو وضعنا جانبا نظر أجدادهم الفاطميني ألى شىء إال  الىت ميكن أن تنسب ، طبعا 
ألحرى هذا األخري ال خيتلف  ، الذى ال خيتلف عن زكر قربص (سيد القمىن :  بصراحةآخر .  )  نسب دمحم أو أى مما فيه شبهة عروبة أو 

دفعوا هلا مث هم ة اإلسالم وهم من دول متثلواألن األمويني هم من  ، ’ احلزب اهلامشى ‘موش  ’ احلزب األموى ‘كتاب يؤلف  كان املفروض ،   ) عنه
ا هأما بىن هاشم فكل ما فعلو  ، من استماتوا من أجلها حىت أسسوها   ! أكثرشىء ال ودين و نىب جرد إن مل يكن حلموا فقط مب ، أن حلموا 

.  ون دمحما ليس ابن زهو دليل الفقهاء الوحيد على ك ، هناك شىء فات شيوخنا وقساوستنا الدواهى ىف قصة النسب تلكيظل  !  هايل -
لذات هو الذى شهد بذلك م مل يسألوا أنفسهم ملاذا أبو سفيان  م بقطعان .  إ ليس السبب أنه أسلم والسيف على رقبته أو ألنه ممن ألفت قلو

 ل نفسه زوج لعاهرةب ، فهو شخصيا خمتلط النسب من جهة أمه ،  إمنا ألنه آخر من ميكن أن يتكلم عن احلسب والنسب ، هائلة من اإلبل
 - إن مل يكن كل- إن معظم  . ) ! آكلة حلوم البشر اهلنود طويلة البظرهند  ؟ هندوما أدراك ما  (أما ألشهر أوالده  -دو عن كل النساء-جعلها 

رمبا كان يقصد سب دمحم بنفى الز عن بل ىف الواقع  ، وطبعا ليس من مصلحة أيهم أن يرى الناس ىف العهر ما يعيب ، األمويني أبناء عاهرات
  ! أمه

سؤال هرقل .   بل العكس هو الصحيح ، أبو سفيان مل يشهد أصال أن دمحما ليس ابن ز.  وال واحد فيكم فاهم حاجة ‘:  ويتداخل ضهرى
نه ذو  ، فطبعا رد بنعم ، األصلى كان هل هو قريب لك ال هو وال -الواقع أنه مل يناده .  نسبلتاىل هو أجرب على الرد على السؤال التاىل 

بن أىب كبشة -ال أمام هرقل أو غري هرقل،  قريش   . ’ ! إنه جد آمنة ألمها ؟ هل تعرفون من هو أىب كبشة هذا.  يوما إال 

لك منها أنت أيضا - خذ  شرحها لنا مبا أو رمبا هى حتتاج ألرسطو كى ي ، لكن كالمك  ونس عن عمر قد ينطوى على نكتة رمبا مل 
إلسالم ‘عمر قال :   circular reasoningالدائرى املفرغ  -أو الرشد-يسمى املنطق أو االستدالل  بينما دمحم نفسه قال  ، ’ حنن قوم أعز هللا 

حد العمرين ‘   . ’ ! أمتىن أن يعز هللا اإلسالم 

أمى ملا كانت تلقا قاعدين موش  ، موش حمتاجة القرطىب أو ابن عباس احلكاية ؟ خراج إيه وصغار إيه ، أنتم ما تعرفوش حاجة عن العرب -
ن ن ، بنعمل حاجة تغضب علينا وتقول ها تقعدوا ىل قعدة عر    ! يعىن كساىل تنابلة ال نفعل شيئا ، أو زى العر

لعبيد - م ، النكتة أن أوالد العاهرات هؤالء هم وصفو حنن املصريني  وإمنا هم عبد نزيد  ةإن مصر إمنا دخلت عنو  ‘ وكانوا يكتبون لوال
  . ’ عليهم كيف شئنا ونضع ما شئنا
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  ؛ أو الچنرال فرانكويوليوس قيصر رمسيس الثاىن أو ضد حكومة مثال ال ميكن أن أكون 
  ! املنتخبة دميوقراطياأ فقط ضد احلكومات 

مل يتدين اجملتمع بسبب .  موش أصحاىب بتوع أسيوط هم إللى دينوا اجملتمع:  أريد أن أصحح لك شيئا قد يهمك بصفتك ليرباىل اقتصادى -
وال بسبب شرايط كشك أو  ، ال بسبب العمال البسطاء إللى راحوا السعودية وانبهروا بفلوسها وافرتضوا أن الفضل فيها للشريعة ، أى من هؤالء

والناس  ، كل هؤالء وأولئك كانوا جزرا معزولة.  تباع اجلماعات املسلحة أصحاىبوال بسبب طبعا أ ، احملالوى أو حافظ سالمة أو اإلخوان عامة
إللى دين مصر الزم يكون حاجة أكرب من  .  تبص هلم كلهم بتعاىل وأنفة وتقول عليهم جمانني أو متخلفني ، طبقة وسطى أو حىت أقل ،  العادية

 ٢٤رغم كل ما يبدو على السطح من شتيمته للحكومة .  زم احلكومة شخصياال ، الشعب املصرى موش بسهولة ميشى ورا أى حد.  كده بكتري
ا ، الشعب املصرى يعبد حكومته ، يوميا أسود من  -إللى هو الليربالية بتاعتك-ألن البديل  ، وما يطاوعهوش قلبه يطرف عينه من غري ما يستأذ
ل من أوهلا آلخرهامنافسة ومسئولية ووجع دماغ ومستقبل جمهول و -بديل مرعب ،  العمى ح مصر منذ فجر  ؛ قرف وانشغال  وعلشان تر

إللى  ، املهم ! أن احلكومة والدولة نفسيهما اخرتاع مصرى ،  نصري إلغاء احلكومةما تنساش أصال .  وأشك أن ده ممكن يتغري ، التاريخ اشرتاكية
اتلي ، دين مصر هو حكومة مصر وأمتىن أال تعتربها واحدة أخرى من ،  امسه دمحم متوىل الشعراوىملهمة عهدت له ، وحتديدا شخص واحد  ڤزيو
ت املؤامرة اخليالية مىن لنسبة ىل أشياء معاشة ملموسة ، نظر ال ىف تصورات وال  ، حتسها وتراها ىف ابنتك وىف زوجتك وىف أصدقائك ، فهى 

  . سيناريوهات تفرتضها دون أن تراها كالبورصة مثال

عند ، أما  الدنيا أسلوب لتنظيم احلياةاحلكومة عند كل شعوب  ! لضبط ‘:  ى الذى ظل يستمع ىف صمت على غري عادتهويتداخل ضهر 
احلكومة وتعترب  ، هملاذا ال ترتك إله التوحيد ىف حال -طاملا لديك كل هذا العداء للحكومات- ال أعرف أ  ، املهم ! اتچيينمسألة فهى  املصريني

ا أيضا اخرتاع مصرى وأنت معادى لكل ما هو مصرى ، ىف التاريخ هى أسوأ اخرتاع   . ’ ؟ ال سيما وأ

أ فقط  ؛ أو الچنرال فرانكويوليوس قيصر رمسيس الثاىن أو ضد حكومة مثال ال ميكن أن أكون  . ضد احلكومةعلى طول اخلط أ لست  -
  ! ا قلت عنه أسوأ ىف التاريخمث أن احلكومة ليست هى م ! املنتخبة دميوقراطياضد احلكومات 

 
  ، كلهم كانوا مشوهى األبدان أو على األقل عاجزين جنسيا ؛ ) وطبعا ذهنيا ( كل أنبياء التوحيد كانوا معاقني جسد

  . األمر الذى مل يرتجم فقط ىف عقم وعدم إجناب إمنا ىف تشوهات حادة ىف الشخصية
  ، عدمي النخوة والولد هذا ينطبق على اجلميع من إبراهيم القواد

  ، وموسى الذى وجدوه ىف سلة ، ) فهو زوج مجيلة اجلميالت نفرتيىت (وأخناتون املخنث ضخم املقعدة والعقدة معا 
  ، ) ليس بريئا متاما من عاهة الضعف اجلنسى -يسوع-حىت أقلهم شرا  (ساعة يوميا بعنته  ٢٤انتهاء مبحمد املنكوب 

ء ك   ! سرعان ما تركوا ماضيهم الديىن وعاشوا حياة خالية من اخلرافة ، داود وسليمانواالستثناءات من األسو

  . ’ ؟ فيه إيه ‘:  ومييل عليه هامسا ىف أذنه ، يلحظ ونس ما يعانيه وحيد الواجم من حمنة فكرية

ا ىف الواقع أ ؛ أود أن أشكرك على أن ثقتك ىب ىف موضوع الزهرى واندهاشك من توصلى له بسرعة - فقط .  كرب من ثقىت أ ىف نفسىإ
وإذا كانت عائشة قد عاشت  ، وإذا كان الزهرى غري معروف العالج آنذاك ، إذا كانت هذه أعراض زهرى مؤكدة:  لدى سؤال لن جييبه إال أنت

ا مل تسمح له بلمسها ، حىت حنو السبعني ت ، فهل معىن هذا أ   ؟ دأت هى تعى أنوثتهاوب ، على األقل منذ بدأت تزوغ عيناه على أخر

لتاىل عن مىت بدأت تعى أنوثتها ؟ أهذا ما يشغلك  صديقى املسكني - أو عما عساه يكون عمر البلوغ للفتيات ىف أرض  ،  رمبا ستسأل 
د مرات احليض الىت أن عد ، اإلجابة لو يهمك األمر ؟ الفقر واجلوع واألجساد النحيلة والتقاتل على الطعام حىت على موائد اجلنة بنص القرآن

  ! مرت عائشة ىف حياة دمحم تعد على األصابع

ا كانت تريه فرجها حني يصلى - هذا أى -لكن يقال عنه  ، وحديث آخر أشد قطعية أنه مل يره منها قط ، هناك حديث هلا يفهم منه أ
  ! إنه منكر وقد ابتدعته امرأة جمهولة - األخري احلديث
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سواء كان مل ير فرجها ومل -  فاملهم.  ولو مكذوب فاملصيبة أعظم ، لو صحيح فتلك مصيبة:  نفس القصةكالمها تنطبق عليه   ! رائع -
هو ما تنقله هذه األحاديث لنا من انطباع عموم الناس عن تسلطها وإذالهلا له وحترميها لنفسها عليه وفسقها مع  -أو رآه ومل يلمسه ، يلمسه
كلهم كانوا  ؛ ) وطبعا ذهنيا ( كل أنبياء التوحيد كانوا معاقني جسد!  كلة أعمق من هذا بكثري؛ املش ما قصدته هو ارحم نفسك.  غريه

هذا ينطبق  . األمر الذى مل يرتجم فقط ىف عقم وعدم إجناب إمنا ىف تشوهات حادة ىف الشخصية ، مشوهى األبدان أو على األقل عاجزين جنسيا
وموسى  ، ) فهو زوج مجيلة اجلميالت نفرتيىت (وأخناتون املخنث ضخم املقعدة والعقدة معا  ، ة والولدعلى اجلميع من إبراهيم القواد عدمي النخو 

 ، ) ليس بريئا متاما من عاهة الضعف اجلنسى -يسوع-حىت أقلهم شرا  (ساعة يوميا بعنته  ٢٤انتهاء مبحمد املنكوب  ، الذى وجدوه ىف سلة
ء كداود   ! سرعان ما تركوا ماضيهم الديىن وعاشوا حياة خالية من اخلرافة ، ) املولود ملكا (وسليمان  ) ل املعجزةالطف (واالستثناءات من األسو

ن بسبب عدم قدرته على تفسري الظواهر الطبيعية نه تطريى واخرتع األد كان علمانيا أكثر مما  ، حىت اإلنسان البدائى الذى دائما ما تتهمه 
وطبعا  ، فأصغر هزمية عسكرية هى دليل على أنه ليس أفضل إله أو أنه ومهى الوجود ، كم مليون مرة ترك اليهود إهلهم  واقرأ التوراة لرتى ، تتخيل

  . يبدأ األنبياء والكهنة محلة غسيل مخ كاسحة من جديد أن هذا ليس لضعف اإلله أو لومهيته إمنا لعدم طاعتهم هم

إلحلادورأىي كما تعلم أن الدين هو ما جي ، أعرف هذا -   ! ب وصفه 

هل دمحم هو الوحيد الذى جعل من كل عاهة ىف  ؟ هل قررت إضاعة بقية عمرك ىف التفكري ىف مثل هذه التفاهات:  السؤال الذى أقصده -
هل كان  ؟ عالمة نبوة،  ) أو حىت من أمراضه العضوية كالصرع أو غريه (جسده أو ىف نسبه أو ىف عقله أو ىف سلوكه أو ىف هالوسه النفسية 

ما ميكنىن قوله هو أنك تسري ببحثك  ؟ …هل  ؟ …هل  ؟ التاريخ سيختلف حقا لو كانت عائشة قد مسحت أو مل تسمح حملمد أن يلمسها
رآه التاريخ ال يصنعه إن كان فال قد ملس فرج فالنة أم .  لترتك مثل هذه األسئلة ألمثال زكر قربص يضيعون عمرهم فيها.  ىف االجتاه اخلاطئ
ا ؛ أشياء أعمق كثريا هى الىت تصنع التاريخ ، فقط ومل يلمسه لضرورة منهم ملاذا يفعلو هذه ليست نظرية .  أشياء يفعلها البشر دون علم 

وإن على أية  ، فقدت مجاهلا وأصبحت مشطاء فجأة ؛ جنيب حمفوظ أراح نفسه وجعل عائشة تشيخ مبكرا)  : ويضحك . ( هذه حقيقة ؛ مؤامرة
ا  ’ تشوف ‘ال كان متحفظا ومل يصل حلد أن جيعلها كعائشة الفاحشة األصلية تزين ح ا الصطياد الشباب إلطفاء شهوا جارية حسناء وتطوف 

ت  ، ومن مرجع سىن ، هذه رواية حقيقية ! ال تستغرب . ) زائد دخلها من القوادة طبعا (املكبوتة  لكن عامة ليس بوسع أحد أن يدعى أن الروا
 ،  بل أراها مفتاحا رائعا يكمل القطع الناقصة من الصورة ، العصابة أقل مصداقية وال سندا وال حتقيقا من نظائرها السنية-لشيعية عن الصحابةا

ا متحررة من قناع التقديس لكل من هب ودب ا جاءت من على وشيعته ، وهى األكثر منطقية واتساقا لسبب بسيط أ س  ، لذات وأ األ
العصابة رموز علنية ال تبارى ىف التاريخ للغنائم والدسائس واستحالل كل -بينما الصحابة ، رب للتقوى والصالح واألقل ميال للكذب والتزويراألق

  . األفعال ألنفسهم

قدر احتقارها ىف مل احتقر نفسى  ؛ لك كل احلق فيما تقول . لكنها هى الىت مل تعفنا ، ظللت طيلة عمرى أعاف هذه الىت تسميها تفاهات -
م األخرية الىت كرستها لقراءة اإلسالم ال توجد صفحة واحدة  ! ؟ أى دين هذا ‘:  وظللت أردد ، بصراحة مل أختيل يوما أن أجد ما وجدت.  األ

لسائل املنوى لدم وإما  الثنني معا ، فيه وإال وتنضح إما  وع من جلد فأر مدبوغ أما غالف ذلك الكرهان الكريه فمصن ، إن مل يكن عادة 
  . ’ ! حبيض املراحيض
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  ماضى أبعد - ب
  ، وموسى كى يقتل الفلسطينيني ، وإبراهيم كى يهلك سدوم وعمورة ، هللا أرسل نوحا كى يغرق األرض

  ! ؟ فما الغرابة إن أرسل دمحما كى يذبح كل البشرية

م   ، ومل تعد ىف صدارة النشرات أو التصرحيات ، لقد خفتت أخبار الصعيد.  ثويكاد ينسى اجلميع ما حد - أو حنوهآخر أسبوعا -متر األ
رةڤزيون ووجدت برامج التلي لكن الزلزال الذى أصاب  ، لذات خبصوص مظاهر جديدة ملمارسة احلرية اجلنسية ، احلوارية أشياء جديدة أكثر إ

على أن احلقيقة أن ضهرى كان موجودا  ، واآلن احتل ونس هذه الصدارة ، قبله كانت أغلب نقاشاته مع احلاج ضهرى.  وحيد مل تتوقف توابعه
أو إىل أن كشفته  ، إمنا موجود ىف صميم املناقشات نفسها دون أن يشعر أيهما ، دائما ليس فقط حبكم ترتيب ما يسمونه مقاعد جملس األمن

  . يما خيص اإلسالم وفرق اإلسالملعلها ستصبح األخرية ىف مسلسل دروس ونس لوحيد ف ، مناقشة مطولة أخرى

وموسى كى يقتل  ، وإبراهيم كى يهلك سدوم وعمورة ، بيقولوا هللا أرسل نوحا كى يغرق األرض ؟ أنت عارف دلوقت بيفكروا إزاى -
 ، الدين ال لفرضه على األغيارحلماية  ، رمبا رفع موسى السالح للدفاع ال للغزو !  ؟ فما الغرابة إن أرسل دمحما كى يذبح كل البشرية ، الفلسطينيني

أو أن إسالمنا ليس رسالة  ، لكن هل هناك ما ميكن أن يثبت أن الرسائل كانت أنواعا متباينة ، من أجل أرض ميعاد هى فلسطني ال كل العامل
؟ هكذا  ألرض حملمد وآله وقبيلتهفقط بعد أن وصل لذروة فهمه للبشر وأرسل دينه األخري وعدا حقا بكل ا ، إله املسيحية الطيب نفسه ، من هللا
لوالية العظمى ألنفسهم ىف الغرباألبعد أن اإلسالميني  ! ؟ ما املشكلة ! الرسالة توا يعلنون كل األوراق صرحية  ممن يطالبون حبكم الشريعة و

اإلسالم  : ) بح اللعب كله على املكشوفأو ألن أحدا مل يعد يشرتى التقية وأص ، أو رمبا ألن الكالم ىف الغرب ال حيتاج لشجاعة (بشجاعة 
لذهاب ألفغانستان واالختالط بفرق شىت من خمتلف بقاع العامل ارتفعت لديهم نربة االستحالل  ! دولة:  إمنا فقط ، ليس دينا ودولة ال تنس أنه 

ألساس (واالسرتقاق والغزو  ت من الصعب اليوم أن ترى ذات النقاء ال ، ) اإلخوانية  الذى رأيت عليه إميان أصدقائى ىف أسيوط قبل يتاىن پيور و
لسياسةألبانية -وهابية-مل يكونوا سلفية حنبلية . وإن كنت أظل أعرفه لو قابلته ، عقود طويلة وال سلفية جهادية  ، غري جهادية ال شأن هلا 

 ؛ پيوريتانية النقية املتقشفةمن أجل إقامة احلياة ال ، يةجهاديون من أجل السلف ، إمنا جهاديون من نوع خاص ، مسلحة ال شأن هلا إال السياسة
هذا  ، هو ما يدور حوله اإلسالم ) احلرابة الشرعية=  (فاجلهاد  ، لكن يبدو أن قدر كل حركة إسالمية التحول ىف خامتة املطاف حلركة جهادية

لنفوذ وآخر مثال املطامع السياسية ا ، هو صحيح اإلسالم وتلك هى طبيعته وتركيبته لعاملية اجلديدة حلكام اخلليج بعد تراكم الثروة واإلحساس 
ت والكاسيتات  (السلفية إللى تبدأ كل خطبة هلم بعبارة كل بدعة ضاللة .  بني أيديهم مليكروفو وما هلومش كيف أكرت من أن يقولوها 

وسورة التوبة الىت  ، فاإلسالم كل ال يتجزأ ، احملتوم محل السالح هو أن مصريها ، حتمل تناقضا آخر أعمق من هذا،  ) والساتياليت واإلنرتنيت
لقلب واالعتزال ا الوالء والرباء  مث بعد أن تتحول من سلفى لسلفى جهادى كما فعل الشباب .  هى ذروة اإلسالم وغايته ، يتحايلون عليها 

جهاد  ، ن تصبح جهاد فقط ، ) أو حىت عن اإلميان نفسه  (لسلفية ما املانع بعدها أن تتخلى عن الشكليات ا ، السعودى وانضم للقاعدة
ا لكامل من إجنازات الغرب كى تقهره  م مؤخرا حكام اخلليج ، عصر تستفيد  القاعدة الفقهية تقول  ؟ وهذا هو حال اإلخوان والذين حلق 

التوحيد والقتل :  وكل األشياء حتسن ىف الرب ، واحملظورات من الفروع ألن عند اإلخوان الدوالرات من األصول ، الدوالرات تبيح احملظورات
حىت .  جعلتىن أعيد النظر ىف أشياء كثرية ، فرق ومتاهات خضت فيها لعشرات السنوات ! والتقية والنهب تصبح كال واحدا يتماهى معا وال يتجزأ
لكن مثل هذه  ، بينما عاصم يبدو ىل شديد العربية ،  اآلن مصر جداعصام يبدو ىل ؛ عصام وعاصم نفسيهما مل أعد أرامها بعد كشىء واحد

مها ملرة ىل أ ما نسختان من ذات الشىء ، كا صديقني ال يفرتقان للحظة.  التفرقة مل تكن واضحة  بينما اآلن أرى  ، هذا يشوش عليك أ
شطا عنيفا أربط عصام وحده دون صديقه مبجالت احلائط الليربالية الىت حتولت  اليوم أكاد.  جبالء أن أحدمها كان مفكرا هاد واآلخر 

ألساس بتكسري سيقان الشيوعيني ومبذحبة مديرية األمن  ، إلسالمية من البداية كان كل طالب أو طالبة ىف جامعة أسيوط يعلم  (وأربط عاصم 
عة شخص أهبل أرعن ال وزن له وجمرد أمري شكلى ال أحد يفهم ملاذا حبكم املعايشة اليومية أن الشخص الثالث املكتوب امسه على دستور اجلما

ليف  ، اختاروه ملثل مل يشارك ىف  وأن كل اجلهد التنظريى للصحوة اإلسالمية الىت  ، ’ ىميثاق العمل اإلسالم ‘واليوم أضيف بثقة أن عاصما 
ثرت أ.  ) خيص عصاما وال أحد آخر ١٩٧٥ولدت سنة  ا  ، نفسى بتلك الضوضاء الذهنية من الطبيعى أن  وغرقت ىف النصوص وحرفيا
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ا كانت هى االنطباعات  ، قبل أن أقرأ أى شىء ١٩٧٥فقط ألكتشف ىف النهاية أن انطباعاتى األوىل جدا الىت كونتها سنة  ، وتناقضا
  . الصحيحة

  ؟ وما هى هذه االنطباعات -

ختصار أن دمحما  - لكن اإلميان احلقيقى  ، أقرب لشعار يرفعه اجلميع كى حيشدوا الناس حوله - ما أبدا هذهوالحظ دائ ، أبدا دائما-هى 
مبدئيا .  لتعرف كنه اإلميان احلق لدى كل أحد -وهى خمتلطة جدا ومربكة جدا-عليك أن تبحث وراء األقوال  ، الذى ىف الصدور شىء خمتلف

أعتقد  ؟ كم عدد خال خمه أصال (عن أن خيلق بنية معقدة متكاملة لدين  هيك ، دمحم كان إنسا أبسط وأجهل من أن يصنع أى شىء
ا تعد على األصابع وال غضاضة عندهم حىت من التباهى بدقائق  ، ) فاطمة-على- دمحم (الشيعة تقول بعصمة الثالوث املقدس .  ) ! شخصيا أ

لوثهم هو القداسة املطلقة عينها،  ) بفرض أنه كان ينجب أصال (العالقة احملارمية بني دمحم وفاطمة  أما إميان أهل السنة .  فأى شىء صدر عن 
لوهية عمر -لذات حني متيل من السلفية إىل اجلهادية-واجلماعة  سك مكة الشاب البائس  (وترى اإلميان مبحمد نفسه  ، فهو اإلميان 
بعيهم عنه شيئا-أما هللا فهو شىء ال يكاد يعرف الصحابة.  هشركا وحيظرون مثال التعبد عند قربه أو االحتفال مبولد ) املتخبط من .  العصابة و

كل هؤالء املعبودين هم بال استثناء أصنام  ، ىف مجيع األحوال.  هنا أتى تكفري السنة للصوفية املوزعة بدورها ما بني فرق تعبد دمحما وفرق تعبد هللا
حث عن اجلوهر احلقيقى لعقيدة كل أحد لرتى حول أى شىء تتمحور وما هو املقدس أو اخلط والكلمات الظاهرية ال تكفى وعليك الب ، جامدة

ا سنة إله اإلسالم احلقيقى ، األمحر أو الوتر املكشوف الذى تلتهب الدنيا حني تقرتب منه  ،  عمر ، ومن هنا مثال فإن املقصود بكلمة السنة أ
  . ال أقلال أكثر و  ، سنة النهب والسلب واستعباد العامل

 
بع أعمى:  لإلسالم اجلدى ثالثة خطوط محراء   ! عدا هذا كل شىء قابل للنقاش ، وغري املسلم عبد ، واملسلمة جارية ، املسلم 

  ؛ اسرتقاق واستحالل شعوب العامل:  كل شىء ىف العقيدة اإلسالمية ميكن االجتهاد فيه وتغيريه إال جوهرها والشىء الذى تدور حوله
  . هو قدس األقداس الذى لو اقرتبت منه أو حاولت فضحه فقد جتاوزت احلد الذى تراق دونه كل الدماءهذا 

  ، العرب مل ولن يكونوا يوما إال حفنة لصوص:  افهموها بقى …
رخيهم وىف كل التاريخ اإلنساىن ب ىف    ، واإلسالم هو أضخم وأجنح غارة سلب و

  ! لمون لألبد بتكرارهاواملشكلة املزمنة أن سيظل أحفادهم حي

الرتداد طاملا ستحتفظ به ىف قلبك ؟ أنت فاكر ماذا قالت الفتاوى بعد موجات االرتداد اهلائلة األخرية - لكن أن جتاهر  ، قالوا ال شأن لنا 
وقطعا ال عالقة هلم  ، مثلها أكثر الناس اتباعا للسنة نعم حىت لو يرتدوا اجلالبيب ، اإلخوان جماهدون نعم ؟ به فأنت تتحدى دولة اإلسالم

ن يسبيها لضبط جياهدون:  من هنا فالسؤال احلقيقى هو ، بشاكريا إال كون كل واحد فيهم حيلم  خادم القرفني نفسه إللى  ؟  من أجل أى شىء 
مي ىف حضن أمريكا هو جهادى لفعل قبل أن أخليهم مسلمني إزاى أخلى سكان العامل مسلمني :  الراجل بيقول حاجة بسيطة.  بيقولوا عليه 

وطبعا هو يعرف أمهية ما يفعل واضعا ىف االعتبار حقيقة أن  ، پرتول لتحويل املسيحني والبوذيني وكل الدنيا لإلسالمويكرس أموال ال . لقول
الدولة :  اهلدف واحد املوضوع حمصور إذن ىف خالفات حول تقدير املراحل لكن.  ولو عاوز ترجع ها تعدم،   one way ticketاإلسالم 

ما ينطبق على .  الدولة الىت طاملا كانت دولة أغنام وأسالب وسبا وحرب وملكات ميني ومطامع شخصية وشهوات واحنالل ، اإلسالمية العاملية
لضبط من مقولة إن اإلسالم دين ودولة معاىف إال  ل أمىتك ‘دمحم نفسه قال .  وعمر هو اإلله ، اإلسالم دولة فقط ؛ هؤالء هو العكس 

معناها أنك موش الزم أصال تكون  ؟ عارف دى معناها إيه . ’ ما مل تعمل أو تتكلم ؛ إن هللا غفر ألمىت ما حدثت به نفسها ‘و ’ اجملاهرين
هم اإلذعان حىت لو امل ؛ املهم الدولة موش الدين . املهم أنك ما تعلنش ده وتتحدى دولة اإلسالم ، مؤمن مبحمد وال بربنا علشان تروح اجلنة

.  ولنحاول رصد ما هو اإلسالم وتياره الرئيس على أرض الواقع ، دعك من النصوص وتضارب الفرق.  خلت دولة اإلسالم من مؤمن واحد
بع أعمى:  لإلسالم اجلدى ثالثة خطوط محراء:  سأقوهلا لك بدقة وصراحة كل شىء عدا هذا   ، وغري املسلم عبد ، واملسلمة جارية ، املسلم 

اسرتقاق واستحالل شعوب :  كل شىء ىف العقيدة اإلسالمية ميكن االجتهاد فيه وتغيريه إال جوهرها والشىء الذى تدور حوله  ! قابل للنقاش
ب العر :  افهموها بقى … . ؛ هذا هو قدس األقداس الذى لو اقرتبت منه أو حاولت فضحه فقد جتاوزت احلد الذى تراق دونه كل الدماء العامل
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رخيهم وىف كل التاريخ اإلنساىن ، مل ولن يكونوا يوما إال حفنة لصوص ب ىف  واملشكلة املزمنة أن  ، واإلسالم هو أضخم وأجنح غارة سلب و
كل يوم ولو بتتابعوا األغاىن زىي ها تالحظوا أن   ، هى احللم العرىب -كل العامل-السيطرة على العامل  ! سيظل أحفادهم حيلمون لألبد بتكرارها

ا م اآلخر ١٤٠٠من  ! بيعملوا عليه أغنية جديدة إلسالم ‘:  سنة عمر بن احلطاب واحلطابة جا فإذا ابتغينا العزة بغريه  ، حنن قوم أعز هللا 
يلة اإلخوان وكل هى الشىء الوحيدة إللى موش ممكن يطلع أبدا من خم ؛ إذا كان هناك شىء امسه ثوابت األمة فهو فقط هذه العبارة.  ’ ! أذلنا

ن أغلب أشهرهم ال رغم أىن متأكد وأعرف كويس أ -مسوهم زى ما حتبوا- اإلسالميني السياسيني التايواىن أو النص كم أو الوقيع أو الفرز التاىن 
هلل أصال م علمانيونأنت ال ميكنك متثل كيف يشتغل عقل  . يؤمن  ما فيش قدامهم قشة  ؟ إمنا تقول إيه.   أو قادة اإلخوان بدون افرتاض أ

عتباره فرصتهم األوىل واألخرية وكلمة السر الوحيدة لتو  ؛ ىن حيد األمة كى تقوى على النهب والسلب شاغلهم الوحيد هو احلفاظ على الدين 
ن خرافة ! واإلغارة على الغري إلسالم:  لديهم الواقع ، مهما تقول هلم إن األد لتاىل لن حناول أبدا التفكري ىف وسيلة أخرى ، هللا أعز  .  و

ن خرافة فعال م يعرفون أن األد ا للمصرينيىف السعودية عب.  بينما املصريون ال يعرفون ، األهم أ خذوا النىب وأعطو  ‘:  ارة شهرية جدا يقولو
  . ’ شارع اهلرم

  . ’ ! ’ حرامكو ‘تبقى تبع شركة  ، أ أعرف بس أن نفسهم كل السعودية موش املنطقة الشرقية بس ! هأ ! هأ ‘:  ويتداخل روميو

 
  . ) دين فقط (م إال إسالم الصوفية الطيب البسيط بتاع املواسم واملوالد ىف طفولىت كنت أعرف أن ال إسال ؛ لألسف هذا صحيح -

  . ) دين ودنيا (أساتذة فقه ضبط النصوص مع بعضها البعض  ؛ ىف شباىب اكتشفت أن السلفية هم التجسيد احلقيقى اإلسالم
  . اكتشفت أن اإلسالم الصحيح ال هذا وال ذاك ، اآلن بعد كل رحلة العمر هذه

رخيية اتضح أن   ، ةحافظة موش فامهكائنات  ، السلفيني جمرد دواب قبل 
  . واإلخوان املسلمون وحدهم ، وأن من يفهم الصهاك حق الفهم هو اإلخوان املسلمون

  أى انتهاب واستالب واستعباد العامل ، التجسيد األمثل ملقاصد الشريعة وروحهاهذه العصابة السرية هى 
  ، شرح لك كيف تتغوط وكيف متارس النكحت ’ عقيدة ‘ : دولة بال دين- دنيا فقط  (

  ، إخل …صفات اإلله  ، الروح-تهرب من كل األسئلة القاعدية للدين تبينما 
ن ، ذلك أن العرب ال يعرفون أصال تعريف كلمة دين   ! ) وليست لديهم أية خربة ىف كيف تصنع األد

  ! ’ الفصوىل إىل اإلسالم األصوىل إىل اإلسالم الوصوىل رحلىت من اإلسالم  ‘اكتب هذا ىف كتاب اجعل عنوانه  -

 ، ىف البداية كنت بتقول اإلسالم هو اإلميان مبحمد وأنه اإلله والشوارع تولع لو اتشتم : تناقض ىف كالمك  موش مالحظ  ونس أن فيه -
.  ص ميكن أن يقتنع بنظريتك عن أن اإلسالم هو عمرأريد أن أقول لك إىن بتفكريى املادى أسهل شخ ؟ وبعد شوية بقيت تقول دمحم وال حاجة

ألمور حلدودها القصوى فالفضل احلقيقى األصلى هلذه السرتاتي هذا الذى  ، يظل حمفوظا لعمرچية حىت لو كان أمثال عثمان ويزيد قد وصلوا 
ا ألف مرة ىف .  يتلى حىت آخر الزمان جنح ىف أن جيعل استعباد العرب للعامل وسفكهم لدمائه تكليفا قدسيا إهليا وكرها كريها ا قصة مررت  إ

 ليت العمر طال  . طبعا اإلسالم ليس كالما وال فكرا إمنا جيوش تغزو.  أرسطو التقليدية عن املعنوى واملادى-هى عني جدلية أفالطون ؛ حياتى
  . خبليل عبد الكرمي حىت كان يكتب لنا عن عمر هذا

ت التقليدية  ،  االجتاه اخلاطئما أردت قوله إنك تسري ىف - مثال مما ال يعجبىن .  الىت رحت تقرأها -اإلسالم مع أو ضد-ووقعت أسريا للكتا
  . ’  اإلسالم هو احلل ‘ىف مواجهة شعار  ’ اإلسالم هو املشكلة ‘فيكم أيها الكتاب العلمانيون هو طرحكم شعار 

  . ’ ’ ! ) لكل منحل (اإلسالم هو احلل  ‘ حنن العلمانيون نقول ؟ من قال هذا ‘:  يقاطه روميو

مسعتك أكثر من مرة تتحدث عن كونه .  الدين دائما مفعول به ومل يكن يوما فاعال.  الدين ليس خطريا كما قد تتصور ‘:  يواصل ونس
ء واحلكام  ؟ هل صدقت أن طباخ السم يذوقه فعال.  چية كل العبيد ىف كل زمان ومكانهو أيديولو .  چية عبيد روماأيديولو  املخرتعون واألثر

آلهلة ملا اخرتعوا شيئا وملا أثروا قط وملا حكموا أحدا.  ليسوا ىف حاجة للدين مسعتك أنت نفسك تقول ذات مرة إن االخرتاع حيتاج .  لو آمنوا 
وبكالم تقريبا هو كالم  ، وحيد  بىن ها أجيبها لك م اآلخر .  بيئة ما فيهاش أى شىء مقدس ، لبيئة معينة الزم يعيشها الطفل من صغره
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الكل هنا يعتقد أىن :  بس من واحد بسيط غلبان زىي امترمط ىف حكاية الدين سنني وسنني وشاف العجب من كل صنف ولون ، أرسطو حبيبك
زميىت يوم قافية سهم الفراخ ا  لضربة القاضية ، احلقيقة أنه هو الذى انتصر . انتصرت على ضهرى ىف تلك املناقشة ويقارنو هل تعرف ماذا .  و

 ، ذكرىن بكالمى عن املسلم املتدين الذى قلت إنه ينظر للمسيحى من فوق لتحت ؟ قال ىل وهو مييل على وحنو منصرفني ىف ذلك اليوم املشئوم
ىف حلظتها   ! ويريد استعباده ري عرىبإمنا ألنه عرىب وذلك غ ، وصحح ىل قائال إنه ال يفعل ذلك ألنه مسلم وذلك مسيحى ويريد تغيري دينه له

اوى حنن اآلن ىف .  أعدت التفكري ووجدت أن املشكلة أعمق من كل األمور الدينية بكثري . لقد هدم كل كالمى بكلمته الصغرية هذه ، كدت أ
وأن نبحث عم  ، اإلسالم كعقيدة بل أن نتجاوز عقدا كامال من حماوالت تفنيد ، وعلينا جتاوز ليس فقط االستغراق ىف حرفية النصوص ٢٠١٠

ن العامل ، يكمن وراء هذه العقيدة أ كنت قد قلت  . من أين أتت وما الذى جيعلها شديدة االختالف والوحشية والبدائية هكذا دو عن كل أد
سا أقرب لإلخوان  ؟ من صنع هذا الكرهان أصال.  هذا خطأ جسيم.  املشكلة ىف القرآن ، يومها إن املشكلة ليست ىف اإلخوان ستجدهم أ

وعلى ،  فهذه مهمة عبثية وال معىن هلا أصال ، ليس صحيح اإلسالم هو من حياول أن يوفق معا أكرب كم ممكن من األحاديث . منهم للطالبان
ى السخرية حماولة أحد ومما ال جيلب سو  ، السلفيني أن يعلموا أن دمحما نفسه كان أساسا متضار متخبطا مضحكا مذهوب العقل أغلب الوقت

فهذه هى الشىء الوحيد إطالقا املتبلور املادى  ، إمنا صحيح اإلسالم هو مقاصده وروحه كما أرادها له عمر أن تكون ؛ الرتقيع أو الرتميم من ورائه
  . ’ ! امللموس وواضح املعامل واألهداف

ختصار - لساعات ىف اإلسالم تبكت في : يعىن  تى لتقول لقد  ، ها جهلناأنت تدينا حماضرات  مث كلمة واحدة جتعلك تغري رأيك و
  ! عشت كل عمرى على خطأ

ىف .  ) دين فقط (ىف طفولىت كنت أعرف أن ال إسالم إال إسالم الصوفية الطيب البسيط بتاع املواسم واملوالد  ؛ لألسف هذا صحيح -
اآلن بعد كل رحلة .  ) دين ودنيا (ذة فقه ضبط النصوص مع بعضها البعض أسات ؛ شباىب اكتشفت أن السلفية هم التجسيد احلقيقى اإلسالم

رخيية . اكتشفت أن اإلسالم الصحيح ال هذا وال ذاك ، العمر هذه وأن من  ، كائنات حافظة موش فامهة ، اتضح أن السلفيني جمرد دواب قبل 
هذه العصابة السرية هى التجسيد األمثل ملقاصد الشريعة  . دهمواإلخوان املسلمون وح ، يفهم الصهاك حق الفهم هو اإلخوان املسلمون

بينما تتهرب  ، تشرح لك كيف تتغوط وكيف متارس النكح ’ عقيدة ‘ : دولة بال دين- دنيا فقط  (أى انتهاب واستالب واستعباد العامل  ، وروحها
وليست لديهم أية خربة ىف   ، ال يعرفون أصال تعريف كلمة دين ذلك أن العرب ، إخل …صفات اإلله  ، الروح- من كل األسئلة القاعدية للدين 

ن   ! ) كيف تصنع األد

!  ؟  راجل ده كالم  … ! ’  رحلىت من اإلسالم الفصوىل إىل اإلسالم األصوىل إىل اإلسالم الوصوىل ‘اكتب هذا ىف كتاب اجعل عنوانه  -
تنحيه كله لتقر فجأة أن الرتزية  ؛ واجلهاد من أجل السلفيةتانية يپيور عن ال وتنسى كل الكالم ، ىف حلظة ختون عشرة عمر أصحابك القدامى

إسالم اجلهاد من  ، ) احلركى  (وأن اإلسالم الصحيح هو فقط اإلسالم السياسى التنظيماتى الناشط  ، األربعة فهموا اإلسالم خطأ على أنه دين
وتريد إفهامى أن الكل   ، قطع طريق خالص بال براقع وال مربرات وال أوراق توت—ة أى احلرابة الشرعي ، أجل االسرتقاق واالستحالل واالغتنام

  ! ؟ كانوا يفكرون هكذا طوال الوقت

 
  ! چينياملشكلة ىف ال ، املشكلة موش ىف الدين

لذى خال من كل حماوال مللمة ما سوف جييب به على سؤال وحيد ا ، خذ ونس نفسا عميقا يكشف عن بعض خرفشة ىف صدره البدين
وأ أكثر من تعود التحصن من دهاليز املستنقع  ، أ أكثر من حاول القراءة بني السطور ىف النص الديىن والتاريخ الديىن ‘:  مث يقول ، لباقة

ن كنت أقول هلم من البداية إىن ال أؤمن بوجود اإلله فرتاض القاعدى الراسخ فيه ومن اال ، من اجملتمع ؟ لكن عارف الغلط بييجى منني ، الديىن 
وأيها  ، من مث أنت تغرق ىف معارك التيارات املختلفة حبثا عن أيها سوف يستطيع توفيق أكرب قدر ممكن من النصوص معا . أن اإلسالم دين

نه صحيح الدين الذى لن تقدر فرقة أخرى أن ترفع ىف وجهه نصا تقول له إنه خيالفه  ريقىت للتمييز بني الشيخ ط (سيستطيع إقناع أكرب مجهور 
لدين فأنت .  ) ’ …الكل يؤخذ منه ويرد  ‘أن أمسك الساعة وانتظر من يقول أوال  ،  الضليع والشيخ األى كالم لذا مهما كنت غري مؤمن 

أسوأ ما ىف األمر  لكن.  هل اجلهادية من أجل السلفية ، هل السلفية اجلهادية ، هل السلفية ، هل الصوفية:  مضطر للبحث أية فرقة هى األصح
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م ليسوا ذوى إميان أصال عتبار أ يلفظهم لعلمه أن  -يريد إال وجه هللالذى ال - وأن الشعب  ، أنك طوال الوقت تنحى تلقائيا اإلخوان جانبا 
هنا أغمد ضهرى  ؟ القدرأو تريده بنفس  ، هل كل الشعوب تريد وجه هللا:  لكن السؤال ، الدين ما هو إال مطية هلم ألهداف دنيوية خالصة

نه إسالم عمر  ، ورغم علمى من البداية بدنيوية أهداف اإلسالم ، رغم علمانيىت.  سيفا ىف عقلى بكلمته اللئيمة تلك عن العرب  ، خلإ …و
ا أصح صوره إطالقا ، فإن الغلطة هى أنه إذا كانت تلك هى صورة اإلسالم األصلية كما -أن تكون هلا فكيف استبعدت احتمال  ، فال بد أ

اإلخوان أو أ من  -ساعتها لن يهم حىت أن يتخلى مبشروها  . الغلبة ىف إقناع الناس يوما -بال براقع وال مربرات وال أوراق توت كما تقول هى
لغرب الذى حتدثنا ، وأعلنوا أهدافهم دنيوية صرحية ، عن التقية واملراوغة -كانوا يتوقف وبعد برهة  . ( عنه للتو كما فعل الشباب اخلليجى املقيم 

تع ، ضهرى ده حاج)  : يردف ضاحكا  ؟ شوف الدنيا عجيبة إزاى)  : مث يردف شاردا ( . وجايز بيعمل لنا سحر أو عمل ىف أدمغتنا ، سره 
نو  ! أرسطو واملادية:  فضلنا خنبط ىف بعض أ وهو فطلعت النتيجة أنك أنت إللى صح ن واألفكار أشياء  ذا  ،  يةاألد والشعوب سرتحب 

أو ما أمسيته أنت ذات مرة  ، ألسباب ذاتية جدا وعميقة جدا لدى هذا الشعب أو ذاك -وهذا ينطبق على كل دين لدى كل شعب-الدين 
لبصمة ، لطبقات الچيولوچية للشعوببعدك بقليل چر أو ما أمساه هنرى كيسين ، چيينية للشعوباألعماق ال الچيينية  أو ما يسميه ضهرى 
لكن الواضح أن الكل بيدور حوالني فكرة قدمية ألرسطو إللى الحظ ببساطة أن الشعوب خمتلفة وال  ، الشعب .C.Vأو ما أمسيه أ بـ  ، للشعب

اج عنده حق احل ! آه)  : مث يتأوه ( . أو كما تقول أنت بعد حماورات أرسطو وأفالطون ال يوجد جديد ىف الفكر اإلنساىن ، ميكن تتالقى أبدا
ا ىل م اآلخر . بصحيح ا تشبه  ، موش فامهة -وأ واحد منهم-والناس ،  ! چينياملشكلة ىف ال ، املشكلة موش ىف الدين:  الراجل جا جايز أل

  . ’ ؟ نظرية الفرخة وال البيضة

 
  ؛ ملثل هى تستحق أنبياءها ، كما أن الشعوب تستحق حكامها

  ! احنطاطنا هو سبب اإلسالم ، هذا ظلم ، طنااإلسالم ليس سبب احنطا
  ! ولو أردت حال عليك البحث عن أصل الداء ، اإلسالم عرض ال مرض

  ! ؟ چينيالدين أم ال ؟ الفرخة أم البيضة

ه ملا احلاجات ممكن تيجى م اآلخر ؟ ’ ها أجيبها لك م اآلخر ‘إيه حكايتكم مع  كل الناس  ؟ مث إيه احلكاية ! العلم ما هلوش الزمة 
ذا املوضوع.  چييناتبتتكلم بلغة ال ملثل تستحق  ، كما أن الشعوب تستحق حكامها  ؟ ماذا قلت  ونس ؟ نشأت أعتقد أىن الوحيد املهتم 

ن ولو أردت حال عليك البحث ع ، اإلسالم عرض ال مرض ! احنطاطنا هو سبب اإلسالم ، هذا ظلم ، اإلسالم ليس سبب احنطاطنا ؛ أنبياءها
بل هل هذا ما حياول ضهرى أن يقوله ىل طوال  !  لغبائى ! أوه ! ؟ هل هذا ما مسعته ! ؟ چينيالدين أم ال ؟ الفرخة أم البيضة ! أصل الداء

  !  ؟ الوقت

تم بشىء أكثر من هذا  ؟ ملاذا اكتأبت هكذا - ع  ‘اع لغاية شفيق جالل بت ، ’ السياسة ‘من أول صاحبك أرسطو بتاع  ، كل الناس ال 
شوف قاموس االستعالء الطبقى عند ستجده .  لغاية مراتى إللى مطلعة عني ابننا علشان بيحب زميلته إللى موش قد املقام ، ’  األصل دور

ن ، حفيان ، جوعان ، عدمان ، ميتان ، فقران ، تعبان ، على قد حاله:  يتكون من ألف كلمة ن ، كحيان ، عر  ،  مسكني ، غلبان ، جر
 ، سنكوح ، هلفوت ، خسيس ، جربوع ، قص ، ] بفتح احلاء والواو [حوش  ، شلق ، حلب ، غجر ، رابش ، وابش ، واغش ، اتشح

لة ، حثالة ، دندوف ، حلوف ، جلنف ، جلف ، ) بتاع داود (جلياط  ،  منحط ، واطى ، دون ، مدهول ، مبهدل ، مقطوع  ، رمامة ، ز
أحتداك إن خال كالم أحد من إحدى هذه  ! من كام سنة ’ بيئة ‘كأن كل ده موش كفاية أضافوا كلمة و .  مقيح ، مقشف ، معفن ، رمة

ألنه جايز  ، وكلمة فقري نفسها بتعترب عنيفة ومهينة ، بينما ىف الغرب أقصى كلمة يستخدمها الناس هى كلمة ضعيف . الكلمات ملدة ساعة كاملة
؛ كلها   واملسيحيون يقولون السالم لكم ، الغربيون والعلمانيون يقولون هاللو أو هاى أو صباح اخلري . يكون غىن مبهارات أو حاجات موش ظاهرة

لندية والتكافؤ وهى عبارة رأسية يهبط فيها الكالم من أعلى ألسفل سواء من املتحدث  ، لكن عند نقول السالم عليكم ، عبارات أفقية توحى 
لذنب أنك ولدت وىف فمك ملعقة من ذهب ، ىصديق.   أو من اإلله أو أ ما كان چيينات الىت تتحدث عنها أنت وضهرى  ال.  ال تشعر كثريا 

ا الطبع يغلب التطبع ، هى معلومات شائعة متاما لدى كل الناس منذ آالف السنني ، عسرية الفهم كما كيمياء   ! ويسمو



٢٢٣  

يقول  ، ويقرتح عليه البعض أنه رمبا حملمد طه وليس لشفيق جالل ، سيسبينما حياول ونس تذكر ذلك املوال الذى يتحدث عن األصيل واخل
أيضا .  نياوالكائن چيني أوال ال ، ىف مشكلتنا معروف من جاء أوال ! عندك حق ! ؟ چينيالدين وال ال ! ؟ الفرخة وال البيضة:  وحيد لنفسه

ملعضلة الىت تستعصى على العلم ا لفرط تفاهتها ، البيضة والفرخة مل تكن يوما  لكنها أسهل مما  ، هى أحجية تلغز السذج.  أو حىت يهتم 
 ؛ البيضة طبعا هى األول والدين بعد ذلك ) : مث عند هذه النقطة يصبح الكالم مسموعا وموجها لونس ( . العلم حيسمها ببساطة.  يتخيل أحد

  .  أفرخت دجاجة mutatedأن وضع بيضة  ما حدث هو.  مل حيدث أن تطفر طائر أثناء حياته وأصبح دجاجة فجأة

  ! أحسن نظرية مؤامرة مسعتها ىف حياتى ! تصدق صح ) : فاغرا فاه ( -

  ! لك حاجات  حاج ؟ هل هذا ما أردت توصيله ىل  ضهرى اللعني ! ؟ چينيالدين وال

 
  فصل الدين عن الدنيا

ن الضحك ينتج من املفارقةذات مر  ؟ كيف فاتىن هذا  ؟ االستعالء الطبقى !  للعنة اختزال  قلت إن هذا . ة كتبت أحمص الرأى الشائع 
حاولت أن أكون أكثر حتديدا .  وإن مثال هناك مفارقات تبكى وال تضحك ، وإنه كالم عام يفتقد للتمحيص الكاىف،  لكالم أرسطوسطحى 

لضرورة على أى  ؛ وقلت إن الضحك ينتج عن املفارقة الىت تنطوى على حتقري أحد ما مشهد سينمائى أو مسرحى يستوجب الضحك ينطوى 
 - ىف أقل احلاالت وضوحا- ولو حىت  ، وأية نكتة من أى مكان ىف العامل ال بد وأن حتتوى حتما على شخص غىب ، استهزاء من شخص ما

وال نستطيع العيش منارسها لعشرات املرات يوميا  ، چية مزروعة فيناأن الضحك آلية فسيولو  - غبائى أو لفرط سطحيىت -ما فاتىن  . املستمع نفسه
لضبط ما تفعله بنا أو لنا،    ابدو ا بني .  كل ذلك دون أن نعرف  بغض النظر عن غموض هذه األداة التكيفية وغرابتها وتفرد وحد تقريبا 

إذن اإلنسان حبكم هذه اآللية .  لالستعالء أن تشبع من خالهلا حاجتك املاسة:  فهى إذن وجدت فقط من أجل هدف واحد ، الثدييات
بينما احلقيقة  ، مث بعد ذلك حيدثونك عن أن كل البشر أخوة ومتساوون وشركاء ىف اإلنسانية ، لتحقري اآلخرين ياچاملزروعة فيه كائن مصمم بيولو 

 ،  و لسذاجىت اشرتيت هذه الفكرة اليسارية دون أن أشعر؛  لتقاوم هذه الفكرة قد هندستها أمنا اجلميلة الطبيعةچية الفادحة أن عشريتنا البيولو 
  . اعتقادا أن الرتفع على االستعالء على اآلخرين هو جزء من مسوى األخالقى أ الشخصى

ل.  ذلك هو الشىء الشرير الذى ختاف منه ! اآلن فقط بدأت تفهم ! لظبط كده - لن  ، چيني من الدينلو تعودت تفصل اجلزء اخلاص 
هو بيبقى نىب ألن إللى حواليه قالوا  ، ما حصلش أن نىب بقى نىب ألنه قال عن نفسه إنه مقدس.  ون نظرتك سلبية جدا للدين كما هى اآلنتك

م زقوه علشان يبقى نىب ؛ له أنت مقدس لنسم إذن .  چيا بتقول كدهو پولاألنثرو  ، حاجة امسها الوظيفية ؛ الناس هى إللى عاوزة الدين.  أل
لتقسيط على رأى رمانة ؟ فهمت وال نقول كمان.  لديننتناقش أصال ىف اچيني وبالش وضوع برمته النسق القيمى للامل قصدى  ، علشان بتفهم 

  ! على رأى نيللى

  ؟ نيللى مني -

لعامل إللى شايل التيونر أحتدى أنك الصحفى الوحيد ىف ا.  ڤيچنأنت زى بيلل جيتس ما بتتفرجش على التلي ، نسيت ، آه ! بتاعة الفوازير -
  ! ڤزيونهمن تلي

  ؟ تليفون هاوارد هيوز كان بريسل املكاملات وال يستقبلها -

اوارد هيوز -   ! ؟ أنت بتقارن نفسك 

  ! ؟ يعىن هى املقارنة مع بيلل جيتس هى إللى عاجباك -

ملزاح ( - ىن ) : مواصال تلطيف اجلو  .  ما بيقولوا -أو جده اجملنون-زم ترجعو يثرب زى ما إدوارد لو عاوزين ختلصوا منا ال ، وعلى بالطة 
وأرى وأويد أن املطلوب ليس فصل الدين  ، صحيح أ أؤيد رأيك ضد العلمانيني املزيفني اجلهلة ممن يطالبون بفصل الدين عن الدولة ! ؟ مبسوط

ستثناء ما  ،  ، بل حىت فصل الدين عن األسرة عن الدولة إمنا فصل الدين عن اجملتمع مبعىن أال يسمح لألبوين بتعريض الطفل لألفكار الدينية 
سأكون .  شخصيا سأكون سعيدا جدا لو رجع الدين للصدر والقلوب.  وفقط عندما يكرب يبدأ البحث بنفسه ، يتعلمه ىف حصص التاريخ
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لزواج الديىن إمنا لو عاوز اعرتاف الدولة وإثبات نسب  ، لو أنت عاوز اعمله واستمتع بطقوسه . سعيدا جدا مثال لو سحبت الدولة اعرتافها 
ىن قدام مكاتب التوثيق  ، األبناء ونقل املرياث هكذا مثال كل مشاكل املسيحيني إللى عاوزين  (الزم تروح بنفسك أنت وعروستك وتتجوزوا 

هذا مل مينع اإلسالميني من  . ين عن الدولة لن حيل شيئالكن ما أريد قوله إن جمرد فصل الد.  ) يتطلقوا زى إدوارد مل تكن لتوجد من األصل
إن .  أنكم تطالبون حباجة مستحيلة التحقق ، لذا السؤال احلقيقى هو أن كل دى أفكار رومانسية عبيطة.  الوصول للحكم ىف تركيا عشرين مرة

ألن اجملتمع  ) هيك عن فصله عن األسرة (ن عن اجملتمع ومستحيل فصل الدي ، من املستحيل فصل الدين عن الدولة ألن الدولة جزء من اجملتمع
ا حىت أسرته ، چييناتواألسرة هى ال فهذا امسه فصل  ، ولو أردت فعال جعل الدين عالقة فردية جدا صوفية جدا بني اإلنسان وربه ال تعرف 

ذا االسم -! ييناتنا شرق األوسطيةچيينات غري چوهو يتطلب  ، الدين عن الدنيا هناك چيينات ساموية وچيينات  ، ليست هناك چيينات 
  ؟ أليس كذلك  خبري مصر وخبري الچيينات ، مصرية

ن ،  سيبك مىن أ -   ! ؟ تعرف أن كان مفروض حياكموك على إللى كتبته بتهمة ازدراء األد

نازدرا - كتب كالم علمى ؟ ء األد ت املساجد ىف كل حارة إللى بتزدرى ىف كل ركعة املغضوب عليهم .  أ  اهلم والباقى على ميكروفو
ن دون .  أو على قنوات الساتياليت ومواقع اإلنرتنيت من كل األطراف ، أو على جد إدوارد وإللى بيقوله ، والضالني ال ميكنك جترمي ازداء األد

ن نفسها جترمي   ؟ ماذا يتبقى ىف الكرهان الكريه إذا حذفت منه الكالم عن كفر اليهود والنصارى.  األد

  ! يتبقى الكالم عن الستات:  اسأل ونس -

هزر - ن قدر املتدينني أنفسهم.  موش     ‘أو  ، ’ أيها احملمديون ‘و ’ أيها النصرانيون ‘من يتنابذون طوال بكلمىت  ،  ال يزدرى األد
أو القمر أو أكرب أو  أو  عبدة اهلالل ( عبدة البقرة والنساء واملائدة  ‘و ’  عبدة الصليب ‘أو  ، ’  أمة اقرأ الىت أساسا ال تقرأ ‘و ’ كتاىب

ل النصر لسيف ب ‘و ’ ! النصر لسيف اإلسالم ‘أو  ، ’  شارب بول البعري ‘و ’  كلعون ‘أو  ، ’ ) الالت أو الكعبة أو احلجر األسود
حنن مل نكن يوما طرفا ىف حرب الفضاء األزلية األبدية .  وهلم جرا ، ’ اإلسالم ليس كنفا بل كنيف ‘و ’ يكفيكم كنف اإلسالم ‘أو ،  ’ ! الكلمة

ن.  تلك بني الرب وهللا ا أصال ، العلمانيون لعلمك أقل الناس ازدراء لألد هلم  م موش شاغلني    . أل

  ! ؟ عريف االزدراء أحسن من كدهوهو إيه ت -

ن هو الصحيح ، مث يلطف اجلو حبكاية أخرى حىت يرى  ، أتى برضيع وعزله عزال مطلقا عن كل املؤثرات.  عن ملك أراد أن يعرف أى األد
ى دين ملا كرب.   ألى العقائد سيميل   ؟ طلع مسيحى وال مسلم وال بوذى ؟ تفتكر الطفل آمن 

  ! لع علماىن طبعاط)  : بثقة عالية ( -

قول لك أنت موش فاهم أى حاجة ىف أى حاجة ! غلط)  : بصياح أعلى ( - .  أوى لغاية ما تبتدى تفهمالظاهر أنك ها تتعبنا و  ، موش 
   ! ههو بعينه بغباوت)  :  ويشري إىل وجهه مداعبا مبا كان يقال إلمساعيل يس ىف األفالم ( ! الولد طلع مؤمن بدين أبوه وأمه :  أخ

لضبط أيها الشيطان الرجيم -   ! لك حاجات  حاج ! ؟ چينيالدين وال ؟ ماذا تريد مىن 
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ستماتة للتنوير فال ينجزون شيئا   ، ظل العلمانيون دهورا يدعون 
  ! ها هو كاهن مسيحى يقدم ملشروع احلداثة املصرى ما مل يقدمه رمبا اخلديوى إمساعيل -!  للمفارقةو -لكن 

لضبط (ني آخر لع   ، خرج من بطن أمه يرضع كتب داروين وسپنسر ويعيش معركة نظرية التطور يوما بيوم ، مثله مثل لعني نوبل 
  ؛ ) أحقد عليهما كل احلقد ألنه مل حيدث ىف كل التاريخ أن وجدت ظروف للنشأة أفضل من هذه قط

ت اجليدة   : ن شيئا واحدا قد ال يعرفه عنه أحد فاقها مجيعا وغري به وجه التاريخلك ، لعني امسه توفيق احلكيم سطر أطنا من الكتا
  ، وما كانت ىف ذهن هذا األخري ، وعلى كيفية التنقيب عنها ، أن أرشد صديقه احلميم زكر بطرس على خبا اإلسالم

ما كا يصنعان بطرس الثاىن   ! واألهم أن ما كان ىف ذهن أيهما أ
  ، حىت بدأ اإلسالم يتداعى حتت معاول البطارسة اجلدد مل متر سنوات معدودات

  ! ؟ وحقا ماذا يساوى اإلسالم إذا ما قورن بروما ، كما تداعت روما حتت معاول بطرس األول وأتباعه املهوسني

أرمسيس هذه تقع ىف  ؟ ألمرأم أن مثة التواءة زمان أينستاينية ىف ا ، الىت يتحدث عنها ونس هى عينها الىت عشتها أ ١٩٧٥أهى  !   للهول
التوبة املزعومة وأحس ما أحس فيها بني ڤزيون ونس شاهد على التلي.  الواضح أن اخلطأ كان خطأى ؟ مملكة الواقع أم هى التواءة ىف بعد املكان

أمل نشاهد  ؟ حيد طيلة هذا األسبوعبطلنا الو ڤزيون أمل يكن هذا التلي ؟ أين كنت أ.  ونس شاهد الشعراوى وتوقع أو عاش أثره الفادح.  السطور
شاهد كيف أصبحت قناة كهذه طرفا أصيال ومباشرا ىف  !  هلا من تسمية!  ؟ اجلعرية ؟ أمل يبع اجلميع أسهمهم بسببه ؟  عليه ما حدث

الثالث الىت ن القنوات املسيحية مث ماذا ع.  مقارها تقصف كأى هدف حرىب.  مراسلوها يعتقلون ويدانون عرب العامل كإرهابيني جمرمني.  احلروب
لزلزال األعمق أثرا من سقوط اخلالفة اجم اإلسالم ا  ،  ويعتربها قنوات متخصصة ، ؟ ونس يصفها  مساء السور الىت يبدو أ يسميها ساخرا 

والعتقاد اإلسالم  ، لتاريخ العنف ىف اإلسالم صيل -لرتتيب-إال  ألن ال شغل شاغل هلا ، قناة التوبة وقناة آل عمران وقناة النساء ، تركز عليها
ن ، أو يطالب  وميزح أيضا أن قريبا ستكون هناك قناة لكل سورة من سور القرآن.  وللحياة اجلنسية لرسول اإلسالم ، ىف نفسه دينا فوق كل األد

وهكذا  ، أو سورة الصرصار ، الفيل أبو زلزمة لألطفالأو تطالب تلك السيدة الساخرة دوما بسورة  ، أسد بقناة لسورة الدخان ألنه حيب الشيشة
  ؟ األدهى من كل شىء أين ذهبت املادية املادية وأ أقول الطفل بتاع امللك سيشب علمانيا . توالت على ذات املنوال املقرتحات جلميع السور

م شخصيات كارتوونية ختيلية غارقة ىف عامل من الواقع الفضيل   هالة تقول عن مشاهري كتاب الصحف ومؤلفى الكتب واألفالم واملسرحيات 
virtual reality ، حفنة تعتربهم .  فال يرون العامل احلقيقى على اإلنرتنيت ، لعبة الڤيديو املسماة احلياة الواقعية الىت يغلقون أنفسهم داخلها

نية ويذهبون  ، ر ىف مسرحية أو حلمة ثدى إمرأة على الشاشةيتقاتلون مع األزهر على بيت شعر جمازى أو سط ؛ غالبة عايشني ىف دنيا 
ماذا :  لكن السؤال.  بينما هى على اإلنرتنيت حتاكم إله السماء وال تكتفى حىت بسجنه بل تعدمه ، للمحاكم والسجون من أجل تلك التفاهات

ا كتبت كلمة - وهى اسم على مسمى-قدمت فعليا للعلمانية هذه اهلالة  لعربية على اإلنرتنيت الىت تتباهى  ال :  ؟ اإلجابة العلمانية ألول مرة 
ا تؤثر ىف هؤالء املشاهري فتجعلهم أكثر جرأة.  شىء تقريبا ظل  ! فيذهبون للسجون:  لكنها مل تكمل بقية اجلملة ، أقصى ما تتباهى به أ

ستماتة للتنوير فال ينجزون شيئا ها هو كاهن مسيحى يقدم ملشروع احلداثة املصرى ما مل يقدمه  -! ارقة للمفو -لكن  ، العلمانيون دهورا يدعون 
لضبط  (لعني آخر !  رمبا اخلديوى إمساعيل خرج من بطن أمه يرضع كتب داروين وسپنسر ويعيش معركة نظرية التطور يوما  ، مثله مثل لعني نوبل 

؛ لعني امسه توفيق احلكيم سطر أطنا  ) ظروف للنشأة أفضل من هذه قط أحقد عليهما كل احلقد ألنه مل حيدث ىف كل التاريخ أن وجدت ، بيوم
ت اجليدة أن أرشد صديقه احلميم زكر بطرس على خبا  : لكن شيئا واحدا قد ال يعرفه عنه أحد فاقها مجيعا وغري به وجه التاريخ ، من الكتا

ما كا يصنعان بطرس الثاىن ، خريوما كانت ىف ذهن هذا األ ، وعلى كيفية التنقيب عنها ، اإلسالم مل متر !  واألهم أن ما كان ىف ذهن أيهما أ
وحقا  ، كما تداعت روما حتت معاول بطرس األول وأتباعه املهوسني  ، سنوات معدودات حىت بدأ اإلسالم يتداعى حتت معاول البطارسة اجلدد

لشغل لرفع مستواه املعيشى أو برتك عاداته الشرقية البالية أو كان من أصعب ما   ! ؟ ماذا يساوى اإلسالم إذا ما قورن بروما يكون إقناع أحد 
لتحرر اجلنسى أو االنفتاح على الثقافة الغربية شىء أصبح   ، بينما اليوم أيسر شىء إطالقا على املرء االرتداد أصال عن اإلسالم ، اإلميان مثال 

سالمهم جيدون فيه  ؟ كما شكة دبوس جتتازها الفتاة أو الشاب ىف حلظة س  ن ال  حىت ماليني الطيبني حسىن الطوية الذين ظلوا يعتصمون 
ى شىء من هذا  ، روحانيات وصوفية وأشياء جيدة للتعبد توا  م حىت يكتشفون أن اهلجامة الذين جاءوا من جزيرة العرب مل  ال يطول الوقت 

مع وضع الفتة  ، وكل ما حدث أن استمر كل شعب يتعبد على ما كان يتعبد عليه ، رخيهمبل هم مل يعرفوا الروحانيات أصال طيلة  ، معهم
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وكنت أنتقد  ، كنت أؤمن أن ال تعايش بني العلم والدين وأن ال طريق للحداثة إال الذهاب مباشرة لتقويض الدين من جذوره.  اإلسالم قسرا عليه
م للصدامية لن جيدىسائر العلمانيني سواى أن مرحلية وحياء وحتاشى ك إال أنىن بصراحة كنت أعتقد أن الطريق األقصر  ،  كنت على حق.  تا

ا األسهل إطالقا ، الىت اقرتحتها ليست إال الطريق الصعب فيخرج الناس من دين ،  ڤزيونجمرد كاهن يظهر على شاشة تلي:  ومل خيطر بباىل قط أ
  ! هللا أفواجا

تنا اليوم هلذا الكاهن -تنانا وبنائأبناكل و -بصراحة حنن  غلب حر و هلا أيضا من  ، حىت لو كنا نزدريه ونزدرى معتقداته اخلرافية ، ندين 
ت جاهزا  ، مل يعد أحد يفكر ىف فرض رقابة على الكتب أو الصحف أو اإلنرتنيت!  عجيبة من عجائب مسالك أمنا الطبيعة ألن الرد 

ا األمور ؟ بطرسوماذا ستفعلون ىف زكر :  وبديهيا النربة السياسية هلذه القنوات زادت تدرجييا على :  األكثر إدهاشا هو السرعة الىت تتطور 
ا الدينية اخلالص ألردية الىت أشعلت ال ، حساب بدا إال أنه ال شك أن أكثرها  ، پاكستانلكن األدهى واألمر تلك القناة املسيحية الناطقة 

لكىن أراه منظورا علميا موضوعيا يرفع أكوام  ، ترويه من منظور يقولون إنه قبطى ، يدة املتخصصة ىف التاريخ املصرىمجيعا قيمة هى تلك اجلد
م.  الىت أحلقت بهاإلسالجمى اهلائلة -التزوير العرجبى لقد وصلت .  أشك أن هذه القنوات توصلت ملا توصلت له أ من حبوث خالل بضعة أ

يوم كتبت  !  للخزى.  االقتصاد ، لذات تلك الىت تتعلق بتخصصى ، أشك أن الحظها أحد قبلى ، تركيبات مرعبةبسرعة مذهلة لرتابطات و 
.  ىف الواقع مل أكن أعرف شيئا تقريبا.  مل أكن ىف الواقع أعرف عنه عشر ما أصبحت أعرفه اآلن ، وقامت الدنيا ضدى ، ىف االقتصاد اإلسالمى

  ! ن الشغل صغارعلى األقل مل أكن أعرف أ

وحني هاجت الدنيا أدركت أىن قد كتبت ىف  ، كنت أعتقد أىن أكتب ىف االقتصاد ، حني كتبت مقاالتى املشئومة عن االقتصاد اإلسالمى
لث ، الدين نه اقتصاد قذر ! أقصد الچيينات ، التاريخ:  لكىن اليوم فقط اكتشفت أىن كنت أكتب ىف شىء   ، عرفت االقتصاد اإلسالمى 

القتصاد القائم على األموال السهلة أموال الريع واملرياث واالنفاق  : وكنت أعتقد أن هذه األخرية مفهومة للجميع ، وعرفت االقتصاد القذر 
ت املال الساخن وكل ما شابه لغزوات عن ا ، اعتقدوا أىن أتكلم عن االسرتقاق واالستحالل ، لكن من قرأوا فهموا شيئا آخر . احلكومى ومضار

ألحرى جلهلى الرهيب- بينما لألمانة ، والغنائم والعبيد وملكات اليمني   ! كل هذا مل خيطر بباىل قط - أو 

ن كل شىء جيب أن يصل للناس لكن ما قيمة هذه البحوث إن ظلت ىف عقلى م املصمومة ، ؟ لطاملا ذكرتىن هالة  لصراخ ىف آذا .  ولو 
لضبط هذه ا أليس هذا ما فعلته  م يزعمون أن أى قادم جديد هلم مل يعد حيتاج ألكثر من أربعة أسابيع لرتك  القنوات الىت أستهني  ؟ إ

هالة كتبت أفكارها العلمانية على موقعها الذى  ؟ ما هذا اللغز ! وأسبوع للجدال وأسبوع للتساؤل وأسبوع للتفكري أسبوع للسباب : اإلسالم
أوال هو املوجه للجاهل قبل ،  ڤزيونأليس السبب أن هذا هو التلي ؟ دث ذات الضجة الىت صنعتها هذه القنواتومل حي ، يزوره املاليني شهر

يقصد أنه يقوم بكل شىء وال يطلب منك إال اجللوس   ، نيا هو الوسيط الساخن مبصطلحات ماكلوان ، ملئات املاليني وليس للماليني ، املتعلم
لوسيط البارد الذى نتفاعل حنن معه أنت وصفت التلي:  الذاكرة خانتىن ، فوا  مارشالع ! أوه ( ؟ كقطعة خضار أمامه .   بعقول نشطةڤزيون 

لو عدت اآلن ستجد أن القراءة ىف نفسها قد انقرضت  .  مل يتح لك الوقت ملتابعتها كلها ، لكن يبدو أن مياها كثرية جرت ىف قريتك اجللوبية
وال بد من أن تعصف املادة املعروضة بكل  ، املسماة حروف الطباعة تغىن أو تسمن من جوع التجريديةالسوداء  مل تعد تلك الرموز . سيدى

تك الثورية اجلميلة إن ألعاب الڤيديو  ، حواس البصر والسمع واللمس والرائحة وحىت التذوق حىت تثري اهتمام املرء أصال وهلذا دعىن أضيف لنظر
رمبا عليك على األقل مقابلة مىن الىت مل تقرأ كتا واحدا ىف .  هى الوسيط الرئيس حاليا لتناقل الثقافة اإلنسانية أصبحت لذلك السبب حتديدا

ا ألكثر من عشرة سطور القراءة على رمبا مثة وسيلة واحدة حلملها  ….  وتشق طريقها جيدا ىف هذه احلياةواسعة املعلومات لكنها  ، حيا
لكامل رأسا على عقبسوف  -أو على اإلنرتنيتىف األسواق - ا أن مث كتا ىف اخلارج هناكأن تقنعه هى ، متواصلة ا    . ) ! يقلب حيا

سم مستعار ا كالما مل يكتبه أحد قبلها وال بعدها ولو حىت  مسها وصور مع ذلك مر كل  ، لقد ظلت تلميذتى هذه تكتب عن اإلسالم و
دوء ومضت الدنيا على ح أما حني بدأ قسيس مبالبس دينية وصليب ضخم على كرشه األضخم يقول ذات  ، اهلا وكأن شيئا مل يكنما كتبته 

أم لعله ،  ڤزيوىنجمرد االنتشار التلي ، هل السبب كمى فقط.  وتغريت خريطة العامل ، طرطقت كل اآلذان وبرزت كل املخالب واألنياب ، الكالم
رخيهم اشتغلوا عليها الىت عن العقيدة ة الدفاعچيختلى املسيحيون عن سرتاتي : سبب كيفى آدى القرآن وآدى  ‘:  قائلني وبدأوا اهلجوم ، طيلة 

مهما قلنا سنصبح  ، أم لعله أن أحدا ال يهتم بنا حنن العلمانيني،  ’ ! التفاسري وآدى احلديث وآدى السرية واتفضلوا اقرءوا ما لذ وطاب  مجاعة
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ديد له أو لسالمنا العقلى جمرد مارقني ضلوا عن الدين فهذه مشكلة  ، لكن أن تقول إن دينا آخر هو الصحيح ، الصحيح وال يشكلون أى 
ا تعىن أن مصريك األبدى قد يكون اجلحيم بدال من اجلنة ، هائلة   ؟ أل

وفة قد مست جملرد أن كاهنا بعمامة كل األعصاب املكش ، أال حيتمل أن القصة برمتها ختص انفعالياتنا الشرقية وال شىء أكثر ، لكن مهال
لضبط لضبط ما تقوله هى ، كال ؟  سوداء هو الذى قال ذات ما تقوله هالة  لكنه من  ، هو يقول كالما موضوعيا حمكما نعم ! هو ال يقول 

بلويد يركز على فضائح وجرائم دمحم لنسبة ، حيث الصيغة أشبه بصحيفة  أليس هذا هو ما  ، لكن مهال.  له أما هالة فتعترب أورجانون أرسطو 
ر املشاعر  ، هل كان اإلعالم يوما حبو علمية حبتة ؟ أليس هذا هو دوما معىن اإلعالم اجلماهريى ! ؟ يهم حقا أم ال بد له من اللعب على أو

خرى وثبت على العكس  ، ص االنفعاالتأليس األمر برمته خي ؟ أليس كالمك أنت أن الفن اهلابط هو الفن كما جيب أن يكون ؟ بدرجة أو 
ثريا أليس صحيحا ىف خامتة املطاف أن ما حيدث اآلن من حرب ىف  ، أ ما كان ؟ من كل توقع أن الوسيط الساخن هو األجنح وهو األكثر 

لشد واجلذب هذه لتحويل وأن املستقبل مفتوح على كل االحتماالت لو توسعت عمليات ا ، الصعيد هو جمرد نوع من االنتقام ضد هذه القنوات
  ؟ الناس من دين آلخر

ريخ املنطقة ! لكن مهال كل :  فنحن ىف مشكلة حقيقية ، إذا كان هذا املدعو زكر بطرس هو فعال كما يزعم ونس أعظم قائد للتنوير ىف 
ا أقرب لنكتة  . جل دين هو القائد احلقيقى للتنويرجمرد مشروعات للتنوير بينما ر  ، من أمسيناهم رموزا للتنوير هم زبد فوق ماء انطفأ قبل أن يبدأ إ

خية أخرى ملرة كلمة كاريزما الىت  ،  أ مل أحب هذا الكاهن على وجه اإلطالق ! فالدين ما هو دائما أبدا إال الظالم عينه ، مصرية  وال أفهم 
ذه السهولة لتأكيد مل أجده إال واعظا مصر  ، ن هو مواد مبكرة لهرمبا ما وقع ىف يدى على اإلنرتنيت حىت اآل.  يرسلها ونس عليه  لكىن 

يكون ’   مسهرىن ‘أو بصياغة أخرى لغاية ما يقول  ، يطجن ىف الكالم يقوله مقطعا كلمة كلمة ميط األلفاظ ويلحنها ، خياطب عقوال ساذجة
م بينما ،  من املساحة الىت يعطيها لنفسه ٠/٠ ١٠غل أكثر من لكنه ال يش ، صحيح أن حمتوى كالمه مهم وبه جهد حبثى ما . نص اجلمهور 

إنه يذكرىن أحيا بكل شيخ أزهرى أو  . يركز فيها على الشكليات ىف كالم جمادليه ويضع مقدمات مطولة قبل الدخول للموضوع وهكذا ٠/٠ ٩٠
ة  ، كى يهز ثقتك بنفسك  -١ ، تصحيح نطقك للكالم:  يبدأون ردهم عليك بشىء شكلى للغاية ، إخواجنى ممن يظهرون ىف تسجيالت مشا

كى ميلى على عقلك الباطن دون أن تشعر قدسية زائفة على الكرهان  : وهى األهم -٣ ، كى يتهرب من املوضوع احلقيقى حمور الكالم  -٢
لكىن  ،  اللغة العربية ىف الثانوية العامةلو حدث هذا األمر معى شخصيا لقلت قبل أن أبدأ إىن كنت األول على لبنان ىف . الكريه واللغة العربية

حني تكون قضية أحدهم ضعيفة يبدأ ىف إغراقك  ؛ أ كاتب وأعرف هذه اللعبة جيدا.  سأتعمد ىف كالمى امتهان لغتك املصون فال حتدثىن عنها
 ، بلغة وجيزة عصرية لكان أقوى وأوقع لو كان بطرس يتحدث.  ىف الشكليات واإلشكاليات اللغوية كى يشتت انتباهك بعيدا عن لب املوضوع

والناس  ، هو سر ته ’ البلدى ‘أال ميكن أن يكون ذلك التطجني  ! لكن مهال مرة أخرى.  والختصر كل عشر حلقات من براجمه ىف حلقة واحدة
دة واللعب على املشاعر فأليس هذا ما تعلمه من الوعظ ىف  ؟ هى الىت حتب هذه الطريقة من اإلعادة والز هذه الىت ال أعرف أ عنها  ، األر

ثريا على املصريني ، أى شىء ؟ فقط رمبا ما يهون على هو أنه نظري كل شخص خيرجونه من اإلسالم  ويعلم هو أن تلك هى أكثر الطرق 
م منه للعلمانية ، للمسيحية لث هلمايتصارعون وكأن املسيحية واإلسالم كو  ، هم ضيقو األفق جدا . هناك مخسة خيرجو إن انتقصت  ، ن ال 

  ! إىل أن جيدا كوبيهما فارغني ، وال يشعرون أن املاء يتناثر منهما على األرض طوال الوقت ، بعض املاء من واحد ال بد وأن يذهب إىل اآلخر

زعزعة قدسية اإلسالم الىت مل خييل  : ةلقد فعل هؤالء ىف شهور قليلة ما فشلنا فيه حنن العلمانيون ىف قرون طويل ، أ ما كان:  مهال مرة أخرى
 چينيهو ومع الوضع ىف االعتبار ما يقوله ضهرى دوما عن أن الدين -هذا الرجل .  أحد أن تتهاوى بسهولة وسرعة هكذا كما منر من ورق

هذه األعداد من معتنقى  علمنة كل:  ذلك الرجل جنح فيما فشل فيه طه حسني وقافلة طويلة من العلمانيني من بعده -تكتشفه وال تغريه
مسائهم األصلية ىف الغالب ! اإلسالم ريخ بورصة  ، هؤالء املغامرون غري املعروفني حىت  استطاعوا أن جيعلوا اإلسالم أسرع األسهم هبوطا ىف 
ن ملعجرات فعال كما يزعمون.  األد مبل أال جيدر ىب أ شخ ، أال حيتمل أن مسيحهم هذا قادر على اإلتيان   ، صيا أن أنضم لكتيبتهم وعقيد

أليس من املؤكد أن  ؟ هل سيستمر هؤالء العلمانيون الطازجون على علمانيتهم كثريا:  األسوأ ؟ على األقل كى يصبح حلياتى معىن وهدف ومثرة
لضرورة أن تعرض على الناس دينا آخر ؟ تعرف بعلمانيتها يوماچيينات املصرية مل ال لضرورة حر  ؟ هل التنوير يستلزم  هل التنوير يستلزم 

  ! رأسى ينفجر ؟ هل أصبحت ختاف احلروب ؟ أهلية
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ىن فككت التيونر من جهازى زاد تباجحى وضحكت قائال  ، حني علمت أن بيلل جيتس يفعل الشىء ذاته.  لقد ظللت سنوات أتباجح 
كنت ىف ذروة .  ٢٠٠٥كان ذلك ىف أواخر أغسطس .  ى كالعادةحىت نغصت على هالة حيات ، ظللت سعيدا بنفسى.  لعله سرق الفكرة مىن

مج دمحم حسنني هلوكة على .  الشغل ىف فيلم توم كروز ده .  ) ! لك حاجات  حاج ( ’ اجلعرية ‘اتصلت وأحلت ىف االتصال أن أشاهد بر
موقعى .  ممكن أ أرد.  الكالم خطري والزم أنت ترد عليه . إللى طول عمرهم بيحتقروه ، دى أول مرة يتكلم فيها ىف االقتصاد.  تطاول  أستاذ

لضربة القاضية.  الكالم عندى والناس ها تقرأىن.  أجنح موقع رأى على اإلنرتنيت أنت رمز .  لكن أنت الوحيد  أستاذ إللى ممكن يقضى عليه 
  ! واملرة دى املوضوع واجب عليك أنت شخصيا ، املقاومة ىف هذا البلد

دئ  ؟ هل ألغوا قرار إعفائى من التجنيد ؟ هل أ ىف مدرسة ؟ واجب ؟ ما هذا الوصف الغريب الذى مل خيطر ىل ببال ؟ مقاومة قلت هلا أن 
لك به.  من روعها لصعود الطبقى على طريقته.  واآلن ال يشاهده سوى الصحفيني الشبان ، عصره انتهى.  ال تشغلى  وال شىء  ، حيلمون 

 ؟ توم كروز مني ؟ هو أنت عاوز إيه أخطر من كده.  ال يشاهده سوى الصحفيني الشبان ‘على صارخة وكأىن مرءوس بليد عندها  فردت . أكثر
  . ’ ! والزم تفضى ىل نفسك ، ها أجيب لك الشريط دلوقت حاال.  و بسيڤزيونك بيشغل ڤيدأ عارفة أن تلي

ه هالة قاسيا مبا في بع ما جيرى ىف الدنيا.  رمبا اليوم خيتلف األمر.  ه الكفايةمل يكن الدرس الذى لقنتىن إ حتريضات هلوكة رمبا .  جيب أن أ
بل واشرتك ىف كل القنوات غري  ، بل رمبا أركب أيضا نظاما الستقبال الساتياليت ، رمبا لن أعود لرتكيب التيونر فقط.  أخطر أثرا مما سبق وختيلت

ملنزل تلي ! ؟ أجننت ؟ تركيب تيونر.  اجملانية لفعلڤزيوإن   ؟ كيف نسيت هذا.  أقصد أشاهد ما ختتاره رمانة ، أشاهده أ ورمانة،   بتيونر 
لعربيةجريدتى أول من كتبت كلمة تلي.  طبعا أ ممن بشروا بكل هذا وأن ،  ڤزيون أداة رهيبة شىءلكن أن أقول إن التلي ، ڤزيون الساتياليت 
أ أم هؤالء أبناء  ، من ذا الذى لديه الفصام احلقيقى ؟ أى وقت مثني ؟ وقت مثني . ى وقىت الثمني شىء آخرأطبق ذلك على نفسى وعل

س إنسان ىف الكون ؟ رمسيس الطيبون س عقل ، أ أ   ! وعقلى أ

موش ممكن .  ڤزيون زمانن تليأ فاكر حاجات م.  انطلقت قوى التحرر ىف اجملتمع بقوة هائلة ١٩٦٧مبجرد هزمية الكابوس الناصرى ىف  -
  . ؟ لسه بيحبوا يعيدوها لغاية دلوقت واملذيعة تالعبه فيه وتسأله هل فقدت منه أزرار القميص أم ماذا،  وصدره املكشوف أمحد رمزىأنسى 

ما كناش  احلجاب إللى ؛ صور الستات احملجبات ما كناش نشوفها إال ىف صفحة احلوادث.  قول دى مرة وعدت.  هى جت على دى -
كل يوم  .  وهددوا بقطع رقبة كل واحد أو واحدة يفكر ىف التفكري ىف الكالم عنه ، هو إللى بعد شوية قالوا عليه من ثوابت األمة ، بنشوفه أصال

بتني لسهري زكى وجنوى فؤاد  ، را من أحد البيوتكنا نسمع القرآن صاد  ملا ! اتشالوا واحتط بداهلم آذان املغرب وآذان العشا ، كان فيه فقرتني 
 fastوكنا نغيظ إللى بيصومه ونقول له  ، ما حدش كان بيصوم رمضان . ’ ؟ مني مات ‘كان رد الفعل التلقائى أن منيل ألقرب دكان لنسأل 

but not feast  . شاخخ إللى امل . كنا بنسميه شيخ ونفضل نرتيق عليه ، إللى كان بيصلى اجلمعة.  مرات ىف اليوم ٥وطبعا ما حدش بيصلى
لة البلد ، ) منذ يوم استدعوا للقضاء على الشيوعية (بقوا سلطة فوق السلطة  منا ز ومل تعرف مثال السينما املصرية  ، منبوذين وأذالء ؛ كانوا ىف أ

ا على املشاهدين ، تى به كى جتعله مادة للفكاهة ، منهم إال املأذون فقط ال غري رخيية ترفه  ممكن تقول أن انطلقت قوى  صحيح.  حفرية 
  . واجلوهر أن الشعب ده صعب يتقدم.  واملهم اجلوهر ، ، لكن دى كلها مظاهر ىف مظاهر الغيب والتخلف

 
  عرفت بس أن كل احلروب بني املسلمني واملسيحيني
  ! هى ىف األصل صراع بني أبناء اجلارية وأبناء املومس

  ؟ الدفينة على اإلسالم هل انتهيت من التنفيس عن كل أحقادك -

  . هذه مناقشة علمية.  هذه ليست أحقاد -

  ؟ ماذا قرأت ىف الدين -

م املدرسة اإلعدادى -   . وال أى موقف من أى نوع ، ال مع وال ضد ، بضمري خالص . وحبسن نية صاىف وحياتك . قريت أ

  ؟ قريت إيه -
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لرتتيب - ن التالتة    . القرآن ، العهد اجلديد ، العهد القدمي ، قررت أقرأ األد

  ؟ وبعدين -

  . قريت مخسني صفحة ووقفت -

  ؟ ليه -

  ! بقيت علماىن -

  ! ؟ صفحة من التوراة ٥٠بقيت علماىن علشان قريت  -

  ! أيوه -

  ؟ قريت إيه -

لظبط - وملا خلف ىف سن التسعني  ، قريت لغاية حكاية اجلدع إللى ما كانش بيخلف وكان بيتاجر مبراته ىف كل مملكة يروحها.  موش فاكر 
عرفت بس أن كل احلروب بني املسلمني واملسيحيني هى ىف األصل  ؟ برضه ما نعرفش ليه ، ركبه عفريت وبقى عاوز يدبح ابنه ، ما نعرفش إزاى

  ! صراع بني أبناء اجلارية وأبناء املومس

وكثريا ما يربط  ، مرة وفعلها صراحة ىف حواره مع مسيحىي جنراندمحم نفسه حاول يتربأ من نسب إمساعيل أكثر من  ! صح ‘:  ويتداخل ونس
سحق أو يستخدم عبارة دين إبراهيم وإسحق ويعقوب كوصف للدين الذين ورثه إمنا الظاهر ما كانش يعرف أن الطريق التاىن أضل  ، نفسه 

بلك فضل يعك كده لغاية عمر ما قال له اصحى وفوق ما توديناش ! هأ ! هأ ! هأ ، سبيال   .  ’ ! هأ ! هأ ! هأ ! ىف داهية 

اومي يهودية ، هلم أى سند ىف التاريخ،  ) صاحب الناموس نفسه (طبعا ال نوح وال إبراهيم وال يوسف وال جايز حىت موسى  -  . فقط 
،  . ش.  ح.  ققرن الثامن األقدم ىف اللتوراة أول جتميع لنسخىت ا منذ ،  جيمعها زمان وال مكان نسجت معاوعشرون قصة ال اعشرون شخص

بل ىف  حيث زادت املتناقضات سوءا ألن أحدا مل يكن جيرؤ   ( . ش.  ح.  ق ٤٥٠حىت جتميع كل النسخ األربع على يد عزرا قبيل الرحيل من 
ولني من األوهكذا دواليك لكل خرافات  ، كى تصنع مثال شخصية موسىكلها  ،   ) ! ىف أى عصر على حذف شىء حىت ال يشق صف األمة

ريخ الفراعنة أحسن مىن ! جتميع الشخصيات ىف شخصية واحدة : رمبا هذا مفهومهم للتوحيد.   عصر القضاةب يسمىما قبل ما   ، أنت تعرف 
ريخ جيد التوثيق جدا كن قد أعتقد قناة السويس مل ت (وال فيه طوفان وال قوادين وال وزراء أجانب وال جماعات وال لعنات وال شق حبر  ، وهو 

لكتري صورة أو اتنني لناس ملتحني ال أمهية وال متيز يذكر هلم إال  .  وعن اليهود خاصة ، وال فيه أى حاجة عن احلشرات عامة ، ) حفرت بعد
م  هم  - أو لغري مصر-ده ببساطة ألن من جاء من اليهود ملصر  كل.  عشرة الوسخ ، ألننا ال نقبل عشرة العبيد عبيداأغرا وال نقول كو
كل ما تكون   -وأساطري وقفة ربنا الومهية معاها ، أقصد قصتها-وكل ما تعلى أى مجاعة من دول من أسهم كذبتها  ، مهاجرة صغرية جدا اتمجاع

ا حدثت لكل شعب إسرائيلالقصة أى تفوز ىف املزاد وتعتمد  ، فرصة حصوهلا على ختم التقديس أكرب قريت لغاية موسى ما  ! فعال.  على أ
إللى بعد صاحبنا ما اتزربن وكسر  ، لغاية النسخة التانية من الوصا العشر ، ٣٤لغاية خروج  ! افتكرت ، أل ، أل . سرق دهب الفرعون

ىن ، وصاحبنا التاىن إللى فوق اتزربن أكرت ، األلواح وصا ما هلاش  ١٠.  لكن بعد ما دلعوه شوية هدى وقال ملوسى هات غريهم وها أمليك 
لنسخة املشهورة قبلها بكام فصلأى  لقد قرأت ما يكفيىن قرنني من  ، قلت كفى.  ’ ال تطبخ جد بلنب أمه ‘وقفت عند  ! مظبوط . عالقة 

أقصد عن التقدمات  ، عن مواصفات طعام الكهنة ، مث إن ما تال ذلك كان مئات الصفحات مملة التفاصيل حىت لتكاد تقتلك.  عمرى من اهلراء
  ! ؟ عرفت دلوقت ليه ما كملتش.  النظام الضريىب اإلهلى الذى يبز نظام دمحم الرزاز نفسه ، الشريعة ، تواحملرقا

على صوت بتاعتك أو جايز أقل  ٥٠قرأ برضه لغاية صفحة  ! هأ ! هأ ! هأ ! زى دمحم ؟ عارف أنت عملت زى مني ‘:  ويقهقه ونس 
أخت هارون  ) أو عمران (مرمي بنت عمرام  ؛ هى دى مرمي العذراء أم املسيح إللى بيحكوا عليها وأول ما لقى واحدة امسها مرمي قال تبقى ، شوية

 ، سابوا أزواجهم ووهبوا أنفسهم له -اإلنس واجلن-صفحة فعمل دين واحتل العامل وكل نسوان العاملني  ٥٠الفرق أنه قرأ  ! هأ ! هأ ! هأ ! وموسى
عمر ما  ؟ عمر مني … ! هأ ! هأ ! هأ ! ىف أودة ما بتعملش غري أنك ترغى مع واحد امسه ضهرى وأنت اخليبان شكلك ها تقضى بقية عمرك

  . ’ ! هأ ! هأ ! هأ ! وما مسعش أصال عن مرمي وال حىت املسيح ، عمر ما هلوش ىف الدين م األساس ؛ دى ] بتشديد الباء [ينفعش يظبط 
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 ! ؟ فاهم.  نا خلصنا كالم عن اإلسالم وبنتكلم دلوقت ىف حاجات فوق مستواكإح ! أنت تسكت خالص  ختني  أبو مخ ختني أنت -
لعافية ، دمحم مل يقرأ وال صفحة ، مث أنت محار أصال ا قصة واحدة تقع كلها ىف نفس  ، هو بيفك اخلط  مسع كل احلواديت دفعة واحدة فافرتض أ

كلهم عاشوا سو وكلهم عاش الطوفان  ،  نوح وموسى واملسيح واجلميع ؛ انكلهم أقارب وكلهم جري  ، الزمان ونفس املكان وبنفس األشخاص
بل بل هى األهرامات هى القطب الشماىل هى القطب اجلنوىب ، وكلهم هرب من فرعون وكلهم شهد بناء  وهامان هو فرعون هو ملك  ، و

الكل قبيلة واحدة قرية واحدة  ،  عجل نيو مصر إللى هو أنت عجل هارون هو عجل السامرة هو عجل نيو دهلى هو ، بريطانيا هو رئيس أمريكا
قول له حاجة  عم وحيد  بتاع  ؟ هل مسعت عن حدوتة فيها اتنني امسهم مرمي أو فيها أى اتنني بنفس االسم ! متاما كما قريش ، حدوتة واحدة

 ! األفالم

ار واتعملت فيها كتب قد كده إيه موضوع أمى إللى لسه ؟ أ موش فاهم أنتم بتتكلموا عن إيه - مبا ىف ذلك لويس  ، بيناقشوها ليل 
  ! ؟ هو كان عندهم كتب علشان يقرأوها ،  تفرق ىف إيه إذا كان أمى أو كان بيعرف يقرأ ؟ عوض

براهيم أصال ؟ مسيحيني إيه والد املومس ! أنت التاىن تسكت - يخ وال فاهم أى حاجة أنت ال فاهم ىف األعراق وال ىف التار  ؟  إيه عالقتهم 
تى ىف حلظة وجيف ىف  ، تعاىل معاى لسيناء مرة واحدة ىف الشتاء ؟ مث قناة سويس إيه إللى عربها موسى.  ىف أى حاجة وها تعرف أن السيل 

ملرة أصل خناقة وال . مرات ىف اليوم ٦أو  ٥وها أخليك أنت بنفسك ترفع عصايتك وتشق البحر  ، حلظة د املومس ووالد وكمان جايز تفهم 
  ! ألن احلرب بني اليهود واملسلمني دى حاجة فوق مستواك وفوق مستوى ثقافة الشوكة والسكينة بتاعتك ، اجلارية

 
  ! سلم ىل ع الكلوروفيلل

  . مشكلتك أنه بتقرأ الدين كحقائق علمية فبرتفضه!  واضح -

بل رمبا لو كنت قد قرأت أرسطو من البداية وعرفت أن  . ر فخر موش خجلوأعتقد ده مصد ، أ أعرتف أن قراءاتى حمدودة ىف الدين -
  . اإلله ما هو إال املثل العليا الىت خنلقها ألنفسنا السرتحت وأرحت

  ! ؟ أفهم من كده أنك مل تقرأ كلمة واحدة ىف اإلسالم -

إلسالم انتهت قبل أن تبدأ - لو عاوز احلق أ عالقىت  ! كن أن يكون دينا من السماءالدين الذى حيرم اخلمر ال مي:  ىف الواقع عالقىت 
ها  ٥٠الـ منتهية قبل ككل لدين    كل واحد أو واحدة يصلىىف حصة الدين ىف ابتدائى قالوا لنا  .  أعلملكن دون أن بسنوات طويلة صفحة إ
كنت أصغر من أن أفهم ساعتها أىن .  قفا غريبا حمرجاوكان مو  مل أجد شيئا أقولهكنت الوحيد الذى شل لسانه و  ، ويشكره ويطلب منه لربنا

.  كان املفروض أقف من أول صفحة.  ٥٠ أ ما كانش املفروض أقرأ حىت صفحة ، بصراحة ….  لست ىف حاجة إليه وال هو ىف حاجة إىل
 ، اختلقت قبل كل الكون -لرب فوقهما وفيهماالذى ترف روح ا ، مبا فيها املاء وهواء الغالف اجلوى- واألرض  ، بتقول النبات اختلق قبل الشمس
  ! ؟ كنت عاوزىن أكمل إزاى ! يعىن أقلها سلم ىل ع الكلوروفيلل

مث املتحرك ىف فلك  ، مث احلى الذى ال يتحرك كالنبات يليها ، األشياء الثابتة متاما كاألرض معدومة احلياة وخلقت أوال.  أ عارف دى -
لكامل كاحليوان واإلنسان هو كامل احلياة ومن مث خلق آخر األشياء ، كثر حياةبت كالشمس والقمر والنجوم أ ليو  . مث أخريا حر احلركة 

  . سرتاوس كتب ىف املوضوع ده

لكاد ، بغيظ شديد جدا ( - هم الروحى ) : مكتوم  وكنت  ، علماىن ، يعىن أنت كنت عارف أن الفيلسوف الكبري للمحافظني اجلدد وأ
القتصاد احلر وأ موش ڤزىن بتنر    ؟ مؤمنإزاى أومن 

  . أنت راجل قلبك أسود.  يك تنفعل أبدالده كان رهان بيىن وبني ونس وروميو احتدوىن فيه أن ما حدش يقدر خيل ؟ أنت لسه فاكر -

  ! وأنت راجل هايف -

مث يستخدمان سالحهما .  ’ !  عم وحيدخليك حريص منه  ‘ ، ’ ! ؟ وهو حد يقدر ع احلاج برضه ‘:  ويدارى ونس وروميو خجلهما
لظبط ىف الكرهان ‘ ، ’ ىف القرآن خلق كل احلاجات دى وهو راكب على حوت ‘:  التهريج ؛ الذى ال يقهر م ٨وال  ٦ ، هم كام يوم   ، ’ ؟ أ
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م عادية ‘ بليون سنة موش  ١٤خلق الكون ىف  ، هو لو ربنا أنت زى إىل جت تكحلها عمتها ! هأ ‘ ، ’ بيقولوا دى حقب چيولوچية موش أ
م يبقى إله إزاى أساسا   . ’ ! ؟ ىف ست أ

 
  ، إحساسى إللى طول عمره ما خاب أبدا بيقول ىل أنك املسيح الدجال
اية العامل ها تكون على إيديك   ! و

لكن أنت أحسن حاجة لك  ،  جدا بقراءة األدبرغم أىن لست من املولعني ‘:  وال ميلك وحيد ىف حياته إال أن يعود ملواصلة النقاش الفكرى
ت آين راند ومغزاها أن الرأمسالية  ، قمة الرأمسالية وقمة العلمانية رأسا برأس؛  وغريمها،  Fountainhead   ،Atlas Shrugged : تقرأ روا

لضرورة   . ’ ! احلقة مناقضة للدين 

حب الست دى - م ما كانت القناة مرة ىف التليپر لكن شفت فيلم جارى كوو  ، ى وال مرةبس وإهلى كتبها ما وقعتش ىف إيد ، أ  ڤيچن أ
خلري  يوسف شريف رزق هللا)  : ويتنهد (.  عتنا بتعرض أبيض وأسود قبل ما مينعوهاالتانية بت   ! ميسيك 

لرأمسالية أو يرفضوا وجود حكومة أفكارهم متطابقة زى بعض - هى مثال بتعترب املادية كلمة  ، لطيف موجودكل ا.  موش كل إللى بيؤمنوا 
لرشد  ، سباب ومرادف للشيوعية لفالسفة األمريكيني reasonوتؤمن  ح لفكرة  . وتعلى العقل على اجلسد ، ثرا  إمنا أ شخصيا موش مر

ا أقرب جملرد  ؟ دة عندهاما رأيك أنت  حاج ىف الفردية الزائ . الفردية املطلقة أو رفض الديكتاتورية أ كان توجهها مع كل االحرتام أ أحتفظ 
جح ؟ املقابل اليميىن للفوضوية اليسارية التقليدية أفتكر الزم نرجع شوية  ؟ إذن ما أمهية احلاجة لالجتماع أصال ؟ هل الفردية منوذج بيولوچى 

  . …للنظم البيولوچية أو نظم الديناميات احلرارية علشان 

سنة  ٤٠٠٠إن آدم ده عمره  ١عارف أنك كمان ها تقوىل ىل عن صفحة :  نرجع مرجوعنا)  : حاشى الكالم ىف البيولوچياكالعادة يت ( -
وتوجد على حدود كل منها مدافن نظامية  ، على األقل كانت هناك سالسل من املدن ؛ ومصر كانت دولة قبل ما يتخلق آدم ، قبل امليالد

ملوجودات الثمينةمشيدة  ت بشرية عمرها  . حافلة  م كان اإلنسان يشبه الشيمپانزى ، مليون سنة ٦وطبعا عند حفر م كان  ، أ قصدك أ
الف إىل ستة ماليني آمن ستة أو تقول ىل إننا اجليل الوحيد ىف التاريخ الذى زاد فيه عمر اإلنسان  ، يشبه الرب إللى خلقه على صورته ومثاله

ماليني وال ها تقول عمر الكون أصبح على سبيل الدقة ستة  . يون من احلفرية لوسى ىف الستينيات لغاية النهاردهعشناهم يزيدوا مليون مل ، سنة
م وال ها تقول الواحد فيهم كان  ؟ لق الكون ىف أربعتاشر بليون سنة ال يصبح امسه إله ىف هذه احلالةتقول ىل زيهم إللى خي وأ،  سنة وستة أ

ت وعصر مل يزيد فيه متوسط أعمار  ، ٥٠٠وخيلف عند سن سنة أو أكرت  ٩٠٠بيعيش  ب السل والرمد والطاعون واجملاعات والطوفا وهم أر
يعىن  ، لوجدت نصف الكالم املتبقى عن الطعام ، ولو قرأت كتب الرتاث بعد استبعاد الكالم عن القتل واجلنس ، الناس عن ربع ما هو اآلن

ريخ نسل آدم    !  ؟ ها تقول كده وال أل ؟ سنة ١٠٠٠لظبط موش ها يكمل ختصار لو احتسب 

  . ش.  ح.  امسها ق -

  ؟ إيه -

  .  BCEوعكسها  Common Era (CE)إلجنلش .  قبل احلقبة الشائعة -

فتش قد أ ما ش ‘:  قال وهو جيز على أسنانه.  الفارق هذه املرة أنه كان غضبا مكتوما ، ال جديد ىف أن يغضب.  يتحول ضهرى للغضب
ا ! إال فجورك أنت ىف موضوع الدين ، فجور روميو ىف موضوع اجلنس األدهى واألمر أن أفكارك  .  أتفه التفاصيل والشكليات موش معرتف 

اية العامل ها تكون  ، إحساسى إللى طول عمره ما خاب أبدا بيقول ىل أنك املسيح الدجال . غري مرحية -دين وغري دين-كلها على بعض  و
  ! ى إيديكعل

قلب املائدة على كل أفكار اجملتمع واحدة واحدة - أ  ؛ على فكرة أ طول عمرى ما فرحت أن حد قال عىن إىن متمرد أو متهور أو 
لرصينة ألرستقراطى وتوصف أفكارى  لصعلوك.  أفضل أكثر أن أوصف  ا مارقة  ، ال أكاد أختيل أن يصف أحد أرسطو اليوم  أو أفكاره 

نظرية خلق عكس .  ٢كمان كان املفروض أقف عند صفحة  ، املهم ! ها أعتربها مدح ؟ الضد-املسيح ! لكن على أية حال شكرا.  وفوضوية
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التفسري  . …و… مث بعد خلق آدم وجده وحيدا فخلق له النبات واحليوان و.  خلق آدممت … و… بعد النبات واحليوان و ، نظرية أول صفحة
ة أخرى ، وىف نص الوصا ، ىف قصة اخللق ( دائما لالزدواج ومرة أخرى خطاطو  ، هو أن مثة يهودية قدمية وأخرى حديثة ، ) وىف أشياء مشا

فوضعوا القصص متجاورة على هذا النحو فاضح  ، أو لنقل كانوا خيافون أن حيذفوا أى شىء قدسه أحد ، عصر القضاة كانوا من الغباء
  ! السذاجة

فه وترميه ، ة سطحيةبرضه دى قراء - أى تفكري علمى ىف أن تقرأ شيئا وأنت  : أ ما زلت عند رأىي.  وبرتيح دماغك وتقول ده كالم 
  ؟ ’ قرأت ما يكفيىن قرنني من عمرى من اهلراء ‘قائال بغرور  ، وال تريد إعادة قراءته عندما تنضج ، طفل

  ! لك حاجات  حاج ؟ اية العامل حتة واحدة)  : متمعنا ىف قول ما مث يشرد ( ! اليوم فقط عرفت أىن على خطأ ! عندك حق -

 
  ! وهللا إله اجلهل ، احلية إهلة املعرفة

وكان صباح يوم  ، وكان مساء ! هذا حسن ! ليكن هناك نور ! تلميذ شاطر ) : ساخرا . ( واضح اآلن أنك أعدت قراءة التوراة ! آه -
  ! جديد

لظبطأنت عاوز إي -   ! ؟ ه 

ه  أخ   - ن التوحيد مجيعا .  هى إللى فيها الدسم كله ٣صفحة  ، ٢و ١ بتاع صفحة  كلوروفيلللعلمك  وفلسفة الشعوب  ، دسم أد
لك خالص ، دى كلها ت العلمية مسيطرة عليك ، وأ متأكد أنك ما كنتش أخدت  قول لك النظر   . ألن زى ما 

  ؟ قصدك إيه -

وال  ، احلية كانت إهلة احلكمة والعلم عند معظم شعوب املنطقة.  من يسعى للمعرفة مو ميوت ؛ ى التحذير من شجرة املعرفةه ٣صفحة  -
بينما املفروض إله اليهود هو إله .  وال يزال الطبيب والصيدىل حىت اليوم يسمون حكماء ، تزال ترسم على الصيدليات ىف كل العامل حىت اليوم

  ! وهللا إله اجلهل ، احلية إهلة املعرفة:  ختصار . يرفع شعار اجلهل نعمة والعلم نقمةالذى  ، الشر

؛ والفلسفة هى  واألخالقوليس املنطق والشعر  ، والطبألنه درس النبات واحليوان  ’ حكيم ‘يعىن أرسطو كان :  فكرة مادية مجيلة جدا -
لكفر -فيما فهمت-حتاشيا  ( يسموهازى الرازى والفالسفة إللى زيه ما كانوا ب ، احلكمة   . ) ! لكلمة فلسفة الىت توحى 

لك ، الرزاى طبيب ىف نفس الوقت - قائم ومشقة دراستها التالزم بني احلكمة والعلوم الطبيعية  ! شاطر …!  براڤو عليكإمنا  … ! خد 
  ! نظرهم إال لبعض الفهلوةأما الدين والسحر والكهانة فلم تكن حتتاج ىف  ، طوال الوقتىف عقول الناس 

  . ’ ! ؟  حاج كلوروفيللهو التفاح فيه   ‘:  ويتداخل روميو

فقال له من أين  ، ربنا لقاه فجأة قاعد وسط الناس ، سفر أيوب ، ٨٠٠هل تعرف أن التوراة دى ما فيهاش كلمة شيطان لغاية صفحة  -
  ! ؟ جئت  معلون

  ؟ ’ شيطاىن ‘طلع  ؟ أمال مني إللى خلقه -

ويضرهم أكرت ما ينفعهم ألنه بيفقد العهد القدمي  ، كالم فاضى.  علشان حيلوا احلكاية دى قالوا أيوب اتكتب أول سفر وأنه قبل موسى -
ه وهى تسلسله التارخيى لكتري جدا بعد أسفار موسى اخلمسة.  أحد أهم مزا  ! افرض ، لكن ماشى ، لكتري كان الزم حيطوه بعد التكوين أو 

سبب الفجوة دى أن إللى بيكتب كان  ؟ ولو ملرة واحدة -صفحة ١٢٠٠- ا هو تفسري أن اسم إبليس مل يرد مطلقا ىف العهد القدمي بكاملهم
امات ، بيحسس على بطحته لتاىل ىف ظل ما يوجه إلله اليهود من ا إال احليات والعقارب والثريان أو أى  ، مل يستطع ختيل أى إله للشر ، و

  . ر كان يقتلهمشىء آخ

  . والشعوب املتخلفة تراه شياطني وقوى غيبية ، األمم املتقدمة ترى ىف احليوان علما وطبا ، طبعا -

أمة األميني الىت خيتصها  . عطية بل وصية إهلية يعىن ، نعمة جبد ، واجلهل بقى نعمة زى ما بيقولوا ، املعرفة بقت شر : هكذا انعكس احلال -
  . رسله األميني : اإلله خبري خلقه
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  . تقريبا نفس السبب إللى خللى الرومان يرموا املسيحيني لألسود ؛ وهنا يدخل التوحيد -

م متوحشني - م متعصبني ، أل   ! ؟ جاوب  شاطر وال أل

ممكن املسيحيني وكان .  وال يهمها شىء ، يعىن مر عليها ألف دين ودين ، يعىن اجلربوت كله.  دى روما ! لعكس.  ال دى وال دى -
م تكفرييون.  وال حد يعارضهم ، ييجوا يبنوا كنايسهم روما كانت برتميهم لألسود .  كل اآلهلة مزيفة وإهلنا إحنا اإلله الوحيد الصح ؛ املشكلة أ

ا غري متساحمة ا متساحمة ، موش أل   . إمنا أل

 
  ! هللا أحل الرعى ومل حيل الزراعة:  أهم حاجة نسيتوها

ويقبل ذبيحة هابيل ألنه  ، الرب يرفض ذبيحة قايني ألنه زارع.  ٤هى صفحة  ، كوليسيام سينيور   ، ٣األهم من صفحة  ! موش بطال -
  . راعى

كلوا حلمة موش عدس ! التفسري بسيط -   ! علشان كده ربنا بتاعهم قال بدون سفك دم ال حتدث مغفرة ، الكهنة بيحبوا 

علم لو  ، سحر ، والزراعة هى اخلبث ، التفسري احلقيقى هو أن الرعى هو النقاء.  رد شخص لديه فوبيا ضد الدينأنت جم!  التفسري ساذج -
 ، حىت اخلالق عندهم خيلق بكن فيكون.  الصنع رجس من عمل الزراع.  س تبعبص بصوابعها ىف األرض تطلع حاجات خضرا ، عاوز تقول

ا من مصر ومل حيذفوها ألن ىف ورواية أنه صنع آدم بي ،  ’ لكلمة ‘ عزرا إللى بتقول  redactionديه وردت ىف نسخ التوراة املبكرة رمبا مسعوا 
أجارك الرب عندما حياول العقل ألن  ، ومنها تناقضات اخلمسني صفحة سواء إللى شفته منها أو إللى ما شفتوش ، عليه ال حيذف إال املتكرر

لو أنت كملت بعد كده كنت ها تلقى !  فإذا به خيلق كوارث ، دف تدمري املادية -هو ال يقوى على التجريد أصالو - البدوى جتريد األشياء 
 ، يوسف وامللكة ، وفيه يعقوب وعيسو ، فيه سام وحام ، بعد هابيل وقايني.  دائما الراعى هو اخلري والزارع هو الشر ، احلكاية واضحة جدا

اية ، سليمان وبلقيس ، چولياتداود و  ، ةمششون ودليل ، موسى وفرعون وأنبياء  ، وكل األشرار زراع ، كل الطيبني رعاة ، ختصار . إىل ما ال 
بل الحظ  ؛ ضلوا حني استقروا وحتولوا للزراعة وأنشأوا ممالك -واألوضح منه ابنه سليمان-الرب أنفسهم ليسوا استثناء من القاعدة بدليل أن داود 

  . ) مبعىن بقى علماىن زيك ( هى الىت أوردت سليمان موارد التهلكة ) مبعىن الفلسفة والعلوم الطبيعية ( ’ احلكمة ‘وحتديدا أن  ما هو أكثر دقة

 ! أصال ما فيش ال قايني وال هابيل ؟ ’ وخلقكم من نفس واحدة ‘عارف تفسري .  األمور ىف اإلسالم أنقح ‘:  ويتداخل ونس ساخرا
  . ’ ؟ هى الزراعة قدمية أوى كده ، وأول ابن مل ميت آلدم وحواء امسياه عبد احلارث الشيطان امسه احلارث

  . ’ ! أنت طلعت أول نىب ىف التاريخ عابدا للشيطان ، موش مصيبة زراعة وبس ‘:  ويزايد عليه روميو ىف السخرية

لضبط ؛ حام ما كانش زارع:  واحدة من دول موش فامهها  حاج ‘:  وحيد كان يتفكر فسأل كل  ، وعلى ما أ فاكر ، كان زى إخوته 
ن فأين توجد الزراعة  ، هذا هو سبب اللعنة . أو جايز الكالم يوحى بعالقة جنسية بني االتنني وهم سكارى ، إللى حصل أنه شاف أبوه نوح عر

  . ’ ؟ ىف القصة

ال لعنة أقسى من أن .  وا بني النهرين وزرعوا كل حتة مزروعة ىف العاملزرعوا مصر وزرع.  أصبح أبناؤه زراعا ؛ الزراعة هى اللعنة ذات نفسها -
بل والفراعنة أبناء مصرائيم بتاع  ، كما تعلم كلمة يتنمرد أو يتفرعن كلمات سيئة املدلول جدا.  يكتب عليك الرب أن تصبح زارعا ومنرود بتاع 

وليه  ، فهمت شعوب املنطقة بتفكر إزاى.  حىت لو كان ىف أسرتاليا ، حام كل زارع ملعون ومن نسل ،  صديقى.  مصر هم أشهر ساللة حام
  ؟ إحنا متخلفني

رخيها سببه عنصرية ذلك اإلله ، أ فاهم كل ده -   . الذى فضل ذبيحة على أخرى ، وفاهم أن كل سفك الدماء إللى شهدته البشرية عرب 

إيه إللى قلته زمان على  : أ ها أجيبها لك م اآلخر ! وش فاهم حاجة خالصأنت م ‘ : هنا اعرتى ضهرى الضجر والغيظ فانفجر صارخا
  . ’ ؟ لسان مدير البنك اإلسالمى

قال حرمت الر ومل يقل حرمت  ، ، قال ال تغش امليزان ومل يقل ال تغش السلعة قال إن هللا قال إنه أحل البيع ومل يقل أحل اإلنتاج -
  . النصب
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ومل  ، ومل تكن دارجة عند العرب ، أصال كلمة زراعة مصطلح تقاىن معقد!  هللا أحل الرعى ومل حيل الزراعة:  توهاأهم حاجة نسي ! ؟ شفت -
ت من صنع هللا وحني وردت مرتني كفعل وردت على سبيل التنكيل أو التشفى فيمن قاموا  ، يرد جذر زرع ومشتقاته ىف القرآن إال امسا ألن النبا

 -لذات حني نصل السم الفاعل- لكن اإلسالم  ،  allegoriesعند اليهود رمبا كان األمر وعظا غري مباشر أو قصصا رمزية  . لزرع من دون هللا
أو بنص ،  ! كفر  ؟ عارف إيه الكلمة الدارجة هنا.  وضع وعلى لسان هللا نفسه املوضوع على بالطة أبعد من جمرد الكالم السلىب عن الزراعة

وهى جاءت أصال من  ، ) وقد ذهبت لالتينية ولإلجنليزية هكذا (الكفر تغطية الشىء .  ’ ثل غيث أعجب الكفار نباتهكم ‘الكرهان الكريه 
 -حسب ربنا-يعىن  ! ؟ أليس كذلك ، ربط رهيب بني الزراعة وحتدى هللا.  فأخذها اإلسالم كى تدل على فعل إنكار هللا ، فعل الزارع مع البذور
متهيأ ىل ده أهم مليون مرة من كالمكم إن كلمة .  وأ معا درجة البكالوريوس ىف الكفر ، منها امسها القانوىن كلية الكفر الكلية إللى أ متخرج

لكرهان ا مل ترد  وال تدخلون  ، انتقادات مراقب خارجى ، كل انتقاداتكم سطحية.   assassinsأو أن كلمة حشاشني بقت  ، احلرية أو مشتقا
.   صناعة- ما فيش حاجة امسها زراعة وال صناعة وال بعد:  ختصار.  وتعريفه چىالىت هى ثوابت ورواسخ أى عرق بيولو  چييناتلل ؛ أبدا للعمق

ت ا ، كل دى حمد القاعدى من چييىن هذا هو موقفنا ال . وكل ضاللة ىف النار ، وكل بدعة ضاللة،  ، وكل حمدثة بدعة وشر األمور حمد
  ! التقنية

لظبط ‘:  ل ونس واخزا كالعادةويتدخ فخ الكري ، اإلسالم حيب السيوف ! موش كده  مث كفاكم افرتاء بشأن كلمة حرية  ! فقط يلعن 
ا ا وردت مليون مرة ومشتقا ا وبتقولوا أ   . ’ ! ؟ ، إذ ماذا تقولون ىف كلمة حورية إللى هوستو 

 
  ! وما يعرفوش أن إحنا بد ، فاكرينا بشر زيهم

ليست  link ، ليست احللقة (احللقة املفقودة  ، ها قد جاءت املنطقة الفكرية الىت ظل ينقب عنها وحيد ، بعد ألى طويل طويل ، أخريا
أ ما كان  ، ) ؟ قبل أن تقرر الرحيل ، أمل حتسب لوهلة أيها األثيم قدر الفراغ الذى كنت ستخلفه ؟ أين أنت  نوبل،  ringحلقة  ، حلقة

تقدر تقول   . أو لعلها نفسها السبب ىف غليانه وتشوشه ، هذه هى الدرة الثمينة التائهة وسط ذلك الغليان املشوش املسمى عقل ضهرى ، ملفقودا
لثقافة ، قصدى.  الرأيني موش عكس بعض وال حاجة.  كده ا شىء مادى أكثر مما تتخيل  وحيد.  ال تستهن  هذا الكالم ىف صفك  .  إ
دة عن اللزوم سببها رمبا أنك اتولدت ىف هذا احمليط العرىب الغىب املتخلف.   أرسطو وليس ضدكمسرت فأصبحت حتتقر كل ما له  ، ماديتك الز

ت واألفالطونيات لكالم واملعنو ليس غريبا أن  ،  صديقى ؟ أرسى على بر ، ىن ! ؟  چييناتى وال ألهى املادية ىف  ، ارسى على بر . شأن 
يعىن أكرت الناس قر لدراسة أصل اإلنسان  ، وغريهم ، مارجاريت مييد،  ڤسكىمالينو  ، فريزر ، لوچياو پالثقافة كعلم هى من ختصص بتوع األنثرو 

ا لنا چييناتنا ببساطة حنن متخلفون ليس ألننا اخرت الثوابت اخلطأ . ال شىء أكثر مادية من الثقافة.  احليواىن وعلشان هى .  ، إمنا ألن اختار
ا شىء مادى جدا وأن االرحتال حبثا عن الطعام هو  ، موش ممكن تقنع البدوى أنه متخلف.  الثقافة موش بتتغري بسرعة ، شىء عميق جدا أل

تتوسع على واألرض الزراعية  ، وأن يوميا املدن تتوسع على حساب األرض الزراعية ، موش ممكن تقنعه أنه ضد التاريخ.  حرفة ما قبل التاريخ
 ، ها يقول لك أل ، حىت لو قلت له خد أرض دارفور إللى اغتصبتها واستقر فيها وازرعها.  وأنه لن جيد مكا يعيش فيه يوما ، حساب الصحرا
  . شكرا موش عاوز

وعاوز  ، ع اجلاهز مظبوط هو عاوز احملاصيل . ’ ؟ الصغار ىف عنق أحدهم فينتزعه فيجعله ىف عنقه إىلأيعمد أحدكم  ‘ها يقول لك  -
ىن يوم يدور على غريهم  ،  وأن الشغل هو الذى جيلب هذه املهانة ، تصور أىن ىف األول فهمت الصغار مبعىن املهانة . النسوان خيلص معاهم و

ا العبدهو األشغال الشاقة ا:  إمنا هو أكثر حتديدا ومباشرة من هذا ، إىل أن عرفت مؤخرا أن الصغار ليس شيئا معنو جماز   ! ؟ لىت يعاقب 

فاهم أن البدوى  ؟ فاهم يعىن إيه بدوى ! الدين كل متكامل.  الدين ليست تناقضات داخلية.  تفكريك سطحى!  أنت موش فاهم حاجة -
مللكية اخلصوصية ؟ من مليون سنة هو نفسه البدوى بعد مليون سنة ويقتلك   ، طأوقد ذهب لك عن طريق اخل ، املال مال هللا.  هو ال يعرتف 

ابون  ؟ لكن هل تعرف ملاذا هى أكثر كلمة يرددها العرب يوميا ، أنت تتحسس مسدسك حني تسمع كلمة عدل ! كى يصحح خطأ هللا م  أل
لتاىل ال يفهمون ملاذا يصيب غريهم الثروات الفاحشة دومنا سبب واضح ، ) ! إسقاط نفسى يعىن ( سالبون ال يكدون وال يشتغلون أبدا .  و

م بيشتغلوا ىف األسهم والعقارات هى دى البنك الوحيد املأمون ىف .  بتندفن ىف الصحرا ؟ عارف الفلوس برتوح فني بعد كده ، أنت داميا بتقول أ
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.  ويقتلك كما يقتل أى ذئب يتهدد خرافه ، وليس من حق أحد وضع اليد عليها ، ملثل األرض أرض هللا.  للفلوس وللسالح ، نظر البدوى
ا.  فكرة الوطن ال وجود هلا من األصل ا فكرة دخيلة ومرفوضة.  فكرة احلدود بني الدول ال يعرتف  ليس من حق أحد أن .  الدول ىف حد ذا
ري ده غ.  طول عمر بنقول على اإلجنليز اتبعوا معا سياسة فرق تسد.  ومينع بقية عباد هللا من دخوهلا ، يضع سورا على أرض هى أرض هللا

ما  ، فاكرينا بشر زيهم.  اپحاولوا يطبقوا علينا فكرة الدولة القومية زى ما يعرفوها ىف أورو  ، وليس ىف هذا سوى حسن النية املطلق ، هم.  صحيح
لذات ’ فرق تسد ‘لنسبة لـ  ! يعرفوش أن إحنا بدو نفس  . فهى أسلوب حياة يومى بني القبائل العربية وجمرد إسقاط نفسى برضه ، دى 

لنسبة لالحتالل واالستعمار والغزو لكنه أيضا  ، هم آخر من ميكنه أن يتكلم عن مثل هذه األشياء ، لى ما هلمش أرض أصاللالعرب إ ؛ الكالم 
ن أصغر ما يعرفوش أ.  إخل …إخل  …والعراق متجانسة تنفع دولة  ، فاكرين أن سور متجانسة تنفع دولةالغرب .  ال أكثر ، اإلسقاط النفسى

فما استخدموه من أجله هو سياسة  ، بفرض أن التسيد كان هدفهم ؛ احلقيقة أن العكس هو الصحيح.  قرية لو اتسابت ها تنقلب حرب أهلية
ا من املمكن أن حتجم األنشطة اإلجرامية للعرب قطاع الطرق ذوى ، أربع قوميات ىف أطراف السودان األربع.  مجع تسد أو وحد تسد  ختيلوا أ

لكن  ، وكال القوميتني كان يستحق دولة مستقلة ، وأمازيغ ىف اجلزائر ،  ملثل فضلوا وجود أكراد ىف سور والعراق . التاريخ األسود ىف الوسط
ألحرى حماولة دمج العرب معهم-الغرب فضل دجمهم مع العرب  دف حتجيم مطامع هؤالء السفاحني البدو وتذويبهم مع قوميات غري  - أو 

ونفس الشىء مع األكراد الذين تركوا فريسة  ، لكن الواضح أنه كان ىف كل هذه احلاالت كمن وضع الذئب مع احلمالن ىف قفص واحد ، جراميةإ
لتأكيد ليست ضد العرب ، لو كان الغرب قد ارتكب جرمية.  وهكذا ، للفرس أو لألتراك وطبعا إحنا نبجح ونقول كل العرب وحدة .  فهى 

مث جتده بعد  ، العرىب حيدثك حبماس عن األخوة والتضامن . وكأننا طول حياتنا ما بصينا ىف مراية ، ونقول استعمار واستغالل وسرقة ، ةوأمة واحد
أ توجست من السالم مع .  العرب حني ال جيدون من حياربونه حياربون أنفسهم.  هو صادق كليا ىف كال األمرين.  ربع ساعة يقتل أخاه

اخليانة ىف .  اهلجامة ال يكفون عن خيانة بعضهم البعض.  ألنه مبجرد انتهائها حل حملها ألف حرب ، احلرب ضد إسرائيل كانت نعمة . إسرائيل
ديد ، ىف التهديد اخلارجى كل القبيلة تتوحد . الدم   . يبقى أ وأخو على ابن عمى ، لكن ما فيش 

 ، لينهبوه ع اجلاهز ) هلجرة الفلسطينية والتكاثر السىن (فجاء املسلمون  ، ى مدى قرونبناه املسيحيون عل.  ده إللى حصل ىف لبنان -
حلروب األهلية حلديبيةاألحط مبراحل مث جاء الشيعة  . أقصد لينهبوه  لطائف ، لينقضوا هذا االتفاق املدعو  ب السنة البلد  ، أقصد  الذى 

  . لسالحلينهبوه هم بدورهم منهم بقوة ا ، مبقتضاه

ا حتب املسلمني وال .  إمنا ال ينفى أن املسيحيني أنفسهم يتصرفون كقبيلة ، جايز صح - افتح أية قناة مسيحية من الىت تقول طوال الوقت إ
 ، فقط ضمري الغائب ليس للتحقري.  ىف اإلشارة للمسلمني ’ هم ‘وحاول إحصاء كم يستخدمون ىف الدقيقة الواحدة كلمة  ، تكره إال اإلسالم

سم األغيار ، لفظة قبلية جدا ’ اآلخر ‘لفظة  . چيينيةشديدة ال ، إمنا لرتسيخ العداوة ولتأكيد فكرة الوالء والرباء شديدة القبلية  ، اخرتعها اليهود 
ا بنظرية الوالء والرباء ا اإلسالم العرىب لذرو   . ووصل 

ىف شبابنا كنا نسخر من الصعايدة ونقول عليهم متخلفني .   الثأر أو ىف شرف املرأة ده يشبه أن موش ممكن تقنع واحد صعيدى يغري رأيه ىف -
شف بل بصراحة يتوارى الصعايدة تواضعا  ، كنا ظاملينهم ألن بسرعة اتضح أن كل العرب صعايدة.  والنكت ال عد هلا وال حصر ، ودماغهم 

  ؟ والنقاب العربيني املرضيني فأين التحفظ الصعيدى حنو املرأة من فوبيا احلجاب.  أمامهم

ثر  ، املصريون طيبون متساحمون متوادون.  ومل يكن يوما ، الثأر ليس مصر أصال:  اآلن إليك املفاجأة الكربى - تى ىل أحد  وأحتدى أن 
نفس الكالم عن .  جدا من األصل ، وحىت مع هذا تعترب عند نسخة خمففة هى عادة عربية حمض!  ؟ لعادة الثأر من مصر الفرعونية أو القبطية

ن وخمالطتهن للشباب ، النساء ، وال  للغاية امقدس يئاشكان وال زال الزواج  صحيح  . بنات مصر القدمية كن متحررات ىف مالبسهن وضحكا
ىن حىت لو مات الزوج أو الزوجة ىف ريعان الشباب طالق لقد ظهرت .  د سببه العربكل ما نراه من حتفظ زائد ىف الصعيلكن  ،  ، وال زواج 

ب جنسية  طلوقة طليقةاملصرية ضوارى نكاح  فجأة ىف حوارى القرية شة، ذ  - أو حىت نباتى-كتلة حلم حيواىن   تبحث عن أية ، مة 
  ! لتزام البيوتببساطة الفاضطرت النساء  ، تصادفها
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ن ، احلرب بني العاربة واملستعربة   ، أو بني هاشم وأمية ، أو بني عبس وذبيان ، ني بكر وتغلبأو ب ، أو بني قحطان وعد
ت طويلة  حروب ال تنتهى أبدا   ؟ عارف ليه ، لكنها ال تنتهى أبدا ، ؛ قد تشهد هد

ا - ائية إ ا.  إذن لعبة قطع طريق ال  يخزنوا أخريا الدنيا الغبية فهمت هم بتوع اخلليج كانوا ب.  مث آدى أنت شايف احلرب بني قطر وجريا
ت لرتيليو ت سالح  لو سألتك أى أرض ارتوت .  بكره ها حياربوا بعض ، وإللى النهارده بيحاربوا سوا.  أكرت من أمريكا نفسها ليه ، ترسا

اإلسالم موقعة حربية قبل  ١٧٠٠شبه جزيرة البعر شهدت  ! خطأ.  احلروب الدينية عصراپ ىف ستقول ىل أورو .  فأ أعرف إجابتك ، كثر دماء
والىت مل تعد تسمى حرو أو معارك إمنا كعادة العرب ىف تزيني  ، وطبعا ال واحدة منها كانت ىف ضخامة املعارك الىت وقعت بعد اإلسالم ، فقط

ن ،  احلرب بني العاربة واملستعربة.  ) ! ؟ (فنت :  الكالم بني هاشم  أو ، أو بني عبس وذبيان ، أو بني بكر وتغلب ، أو بني قحطان وعد
ت طويلة حروب ال تنتهى أبدا ، وأمية ا حروب  ؟ عارف ليه ، لكنها ال تنتهى أبدا ، ؛ قد تشهد هد أنت فاكر السبب ىف حرب  ! چيينيةأل

قة ضالة ن ما قبل احلاجات دى جمرد الفتيل إمنا خزان البارود موجود م ؟ أو السبب ىف مذابح اهلوتو ضد التوتسى فرانسوا ميرتان ، البسوس 
بيقولوا .  أيهما أقرب ، چيينيتني املتصارعتني حىت آخر فرد فيهاأو حىت القضاء على إحدى الربكتني ال ، وها يفضل حىت أبد الدهر ، التاريخ

إللى  سبب مضحك زى كل األسباب.  ڤيديوجيمالفتيل ىف حرب اخلليج اخلامسة دى قصائد هجاء بني القبائل على اإلنرتنيت وواحد عمل منها 
  . چيينيةليس بوسع أحد الفكاك من برجمته ال . لكن املؤكد أن بكرة فيه احلرب السادسة والعاشرة واأللف ، قبله ىف التاريخ

 
  ! حنن نفتش ىف نوا اخلال ؛ حنن ال نفتش ىف نوا الصدور

  ؟ چريىمسعت عن توم و  ؟ چيينيةالربجمة ال)  : ضاحكا ( -

القتل والكالم حرفتا العرب  . فالوحدة العربية ال تغيب عن اللسان ، وطبعا بينما اخليانة ىف الدم ! بدأت تفهم شويةأنت كده  ! مضبوط -
ما شىء واحد ؟ هل تعرف ملاذا.  الوحيدتني عرب التاريخ ت.  أل فاعتربه أهم  ، مث الحظ أنه يستطيع الكالم ، القتل كما اجلنس ورثه عن احليوا

ألن لو احلاجات اخلطرة فضلت ىف الصدور ما  ’ املنافقني ‘سنة مع  ١٤٠٠اإلسالم تعايش !  الكالم يقتل ؛ لكالم يعادل القتلا:   نشاط حيوى
أسهل حاجة عند العرىب ينط ىف وشك بكلمة هذا تفتيش .  طبقا للنظرية العربية إن ما احلياة إال كالم ، املهم ما تتحولش لكالم ، فيش مشكلة
هأل ، ىف الصدور لكن املهم أنه تعود  ، مسها مملكة الغدر الكربى لو شئت ، رمبا يعترب صدره هو مملكته.  نه مل يتعود قط أن يسأله أحد عن نوا

تم فقط مب تم مبا يفكر فيه و بة لذا اإلجا ، وطاملا أنت مل تنطق فإن شيئا مل حيدث ، الكالم هو الفعل الوحيد ، ا ينطق بهأن كل البيئة حوله ال 
؟ فيلمك كان ها ينجح لو  موش كده وال إيه  بتاع األفالم ! حنن نفتش ىف نوا اخلال ؛ حنن ال نفتش ىف نوا الصدور:  الصحيحة عليهم هى

 ، چىال حد ها يقول لك غزو ثقاىف وال ساينتولو  ،  أخى اعمل فيلم عن القراصنة ! ؟ قال حداثة قال.  چوىن ديپ موش توم كروزجبت له 
وكل كالمى عن اهلوية ال ينفى أن .   سنة شتات هم إللى عملوا الفرق ٢٠٠٠ ، أنت لسه بتقول األشكيناز والسفردمي.  وها تكسب ماليني

هذه ستأتى مفعوهلا على .  إخل …اجلنس  ، االقتصاد احلر.  ألن األشياء املادية هى األقوى ، الطريق للقضاء على اهلوية جيب أن يكون ماد
وليست  ، عنوانه ، جايز هى فقط رأس جبل الثلج.  الثقافة موش كالم وأغاىن ،  وحيد  أخو.  هذه ال أختلف معك فيها.  رى البعيداجمل

أكرب وأعمق بكتري من أنك تستهرت به أنت  ، أمنا إللى بتقول عليه الثقافة . جايز هى مهمة بس أمهية أن الكتاب يبان من عنوانه . اجلبل نفسه
دافع عن اإلسالم.  وال أرسطو وريك طبيعة شعوب املنطقة ، أ موش  لدين ، أنت قريت مخسني صفحة.  أ  كان املفروض .  وبقيت كافر 

ىن لدين.  چينيل ، تكفر حباجة  حلاجة دى وما كفرتش   .  الدين فيه حاجات مفيدة كتري موش ممكن أرميها ! الفرق بيىن وبينك أىن كفرت 
ملرة ، چيني شديد شديد شديد القبحعرف ألى مدى ال ، و واحد زيك علماىنل   ! وملا رآه قبيحا أبدا ، ملا هاجم الدين 
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خلالق إىل آخر هذه التهاومي واهلواجس احلضرية روحانيةدين أو أصال ما تقصدونه بكلمة  يفهمالعرىب أنت متخيل أن    ؟ أو عالقة 
  ؟ اد منهم أن يعبدوا حقا ما يسمى اإلله الواحد أو األحد أو الفرد أو أ ما كان امسههل تعتقد أن اإلسالم أر 

  . بل من األصل ال يهمهم أمره ىف شىء ، لقطع إله كهذا كائن هالمى جتريدى غامض ال يعرفون عنه شيئا ويستحيل عليهم ختيله
  ! التوحيد نفسه :  من أجل إعالء عبادة ما رأوه أعظم اآلهلة مجيعاهم قبائل متناحرة ولذا الشىء الطبيعى جدا أن يفعلوا املستحيل 

  ! وليس عبادة إله التوحيد ، اإلسالم هو عبادة توحيد اإلله:  ختصار …

حلكم ما مل يقل إنه نىب ، حسب معلوماتى - لكن  ، ’ أطيعوا هللا والرسول ‘و ’ أطيعوا الرسول ‘الكرهان مليان بـ .  ما كان ألحد أن ينفرد 
هى توحيد القبائل وخلق دولة تنهب األمم األكثر تقدما ورخاء احمليطة  ، الفايدة الوحيدة لدين التوحيد.  ولو ملرة واحدة ’ أطيعوا هللا ‘ليس به 

لتوحيد ؛ ا   !  هذا هو املقصود 

  ! ؟ وش فاهم حاجة ليهأمال بيقولوا عليك م ، دمحم زعيم القبيلة:  طب ما أنت بتفهم أهه ؟ وهى دى حاجة سهلة -

  ! ؟ قصدك زعيم العصابة -

خلالق إىل آخر هذه التهاومي واهلواجس  روحانيةدين أو أصال ما تقصدونه بكلمة  يفهمالعرىب أنت متخيل أن  ! زعيم وخالص - أو عالقة 
لقطع إله كهذا كائن  ؟ الفرد أو أ ما كان امسههل تعتقد أن اإلسالم أراد منهم أن يعبدوا حقا ما يسمى اإلله الواحد أو األحد أو  ؟ احلضرية

هم قبائل متناحرة ولذا الشىء .  بل من األصل ال يهمهم أمره ىف شىء ، هالمى جتريدى غامض ال يعرفون عنه شيئا ويستحيل عليهم ختيله
اإلسالم هو عبادة توحيد :  ختصار … ! نفسهالتوحيد  : الطبيعى جدا أن يفعلوا املستحيل من أجل إعالء عبادة ما رأوه أعظم اآلهلة مجيعا

ا حول زوجات دمحم ! وليس عبادة إله التوحيد ، اإلله ا إشكالية أخالقية أو دميوقراطية أو  ، مثال أنتم العلمانيون تقيمون الدنيا وال تقعدو وتعتربو
ربع زوجات فقط كبقية.  موش فاهم إيه ألنه ال ميكن ألحد منهم ختيل  ، ملا اتبعه عرىب واحد ، املسلمني وال تفهمون أن لو كان هللا قد مسح له 

 ، حىت لو عمر هو شيخ املنسر على رأى ونس.  وال ميكن هلذا األحد متثل إال أن يكون لرأسها سلطات مطلقة ، إال بناءا هرياركيا جدا للقبيلة
 ، قيمة عمر أنه كان أعظم وأجنح هؤالء الزعماء ! يسلمون له الدنيا والدينولو اقتنعوا به يكون إهلهم الذى  ، املهم مطلوب ىف كل األحوال زعيم

  ؟ عارف إيه معىن كلمة مغوار . بس  خوىف  بدران يكون لسه قدامك حاجات كتري الزم تفهمها.  ال أكثر وال أقل

  . يعىن بطل وشجاع -

وليه موش إديسون وال روكيفيللر  ، لبطل احلقيقى عند هو قاطع الطريقعرفت إزاى ا.  املغوار لغو هو ساكن املغاور أى الكهوف ! أبدا -
ىن كانوا درسوا قصة جناحه لألطفال ىف املدارس االبتدائى ، وال بيلل جيتس وعند الراجل ما أخدش غري  ، وال حىت أمحد عز إللى لو ىف بلد 

ت حرة ونزيهةاحلروب األهلية تنشب ىف كل مكان مبجرد  ؟ الشتيمة وقلة القيمة لبنان  ، لبنان اجلزائر الصومال العراق فلسطني ، إجراء انتخا
وليس حىت حروب  ، ألبناء بلد واحد يشرتكون ىف نفس العرق عربية خالصة-وال أحتدث إال عن حروب عربية ؟ كل حتة ، موريتينيا ، ىن

م بدو ؟ عارف ليه . رب اخلرطوم لبقية السودانكما ىف احتالل الكويت أو ىف حكم ع ، استغالل الغري املفهومة نسبيا كل واحد ىف العراق .  أل
وأنه ملا يرفع القبيلة دى ويذل الطايفة  ، كل واحد فاكر نفسه عمر بن احلطاب واحلطابة  . فاكر أنه األحق واألصلح للحكم بعد صدام حسني

كل واحد فاكر نفسه عمر بن احلطاب واحلطابة وأينستاين وروكيفيللر   ! سموش عمر بن احلطاب واحلطابة ب ! يبقى بيطبق العدل بتاع ربنا ، دى
ملا أقول لك كل .  أ أعرف العراقيني وطريقة تفكريهم كويس.  اسالىن أ.  كل مشاكل الدنيا ها تتحل لو سابوه حيكم.  وروميل وبري كمان

ن ،  وحيد.  هو نفسه موش رئيس قبيلته مثال ، قصدى كل واحد واحد ا حز كل حزب بيسعى حلاجة  ، مليون حزب ٢٥العراق به  ، أمريكا 
م ألن أصبحوا  ، لدى العرب سعار امسه الوحدة ! ألن التحزب حرام شرعا ؟ عارف ليه . امسها اإلمجاع ووحدة الوطن مليون  ٣٠٠انتهى 

تقلل  ، وكبرية جدا ، وموش ها يتلم إال بضربة كبرية ،  وبيوسع ، موضوع زى العراق داخل ىف السنة الثامنة.  واألدهى كلها حتارب كلها ، حزب
س- ألن  ، حىت كالمهم أبو بالش عن حماكاة الوحدة األوروپية كالم عبيط ! عدد األحزاب دى س و هذه الوحدة ما   -ومع الفارق اهلائل بني 

م زهقوا ، وما كانتش بقرار ، كانتش ببالش سنة إللى  ٥٠٠ن دعاة االختالف قتلوا ىف احلروب على امتداد الـ إمنا ببساطة أل ،  وما كانتش أل
لفا ومساملة ، دارت فيها   ! ومل تتبق سوى بركة چيينات أكثر 
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إما أن ترتكو نقمع وننهب األكراد والشيعة واألفارقة واألمازيغ :  يقولون للعامل ، هذا هو لسان حال كل العرب وليس صدام حسني وحده -
هو معجب به أساسا كقاطع طريق   ، هو موش معجب بعدل عمر . أ فاهم كل الكالم ده . وإما سنسبب لكم مشاكل جسيمة ، واملسيحيني
جح لدرجة الثانية ألنه كرمي بعض الشىء ، كبري و ال يريد خلالد وأمثاله من أمراء احلرب أن يستولوا  ، ألنه رمبا بيمن عليه جبزء من الغنامي ؛ و

كيف مل يتوقف أحد أمام مثل هذا   ! فعال.  لذات وأن الرسول كان بياخد مخس كل حاجة لنفسه شخصيا ، ألنفسهمعلى كل شىء 
ب بالد قد إيه : مؤكد عمر بن احلطاب واحلطابة آخر مثال ممكن للعدل ىف التاريخ!  ؟ التناقض وعمل  ، شوف قتل شعوب قد إيه ؛ شوف 

شوف العهدة  ؛ وه الكنيسة وصلى براها علشان يستوىل على الفناء إللى ضعفها عشرين تالتني مرةشوف ما صالش ج ؛ تطهري عرقى قد إيه
كل ده طبعا خالف حرقه كتب .  مبا ىف ذلك سجون اخلمري احلمر ، إللى الحية أية سجون معاصرة أرحم منها مليون مرة ، العمرية مع املسيحيني

ا اشرتاكية  ؛ أخريا عثرت على التوصيف العلمى لتلك النسخة العمرية من االقتصاد اإلسالمىلعلى  ! أوه . األسكندرية وفارس وكل العامل إ
  ! االشرتاكية اهلجامية ؛ الغنائم

لك من كالمك شوية - س هلا أصحاب ؛ ده موش ربنا املشاع إللى ما هلوش صاحب إللى أنت طول النهار بتشتمه ؛ خد   ، دى 
إمنا السؤال إللى طول )  : مث ضاحكا حموال املوضوع ( !  خوىف  بدران يكون ده آخر عشا:  يف عليكأ خا.  وأصحاب جامدين أوى
كان يعرف أن شعاره  ، ’ هللا أكرب والعزة للعرب ‘هو عبمعصورة ملا كتب دعاية للوحدة العربية على كراريس املدارس  ، عمرى ما عرفت له إجابة

لكتري اتغري حرف واحد ىف أمساء بعضهم ، اجلزيرة العربيةده جتميع ألمساء آهلة وثنية من    ! ؟ و

  . ’ ! وال دنيا ملن مل حيى دينه ، وىف التوحيد للهمم احتاد ‘:  يغمز ونس لروميو ويغنيان سو ، وكأن األمر ال يعنيه

 
  ! ه املشاخخ أو كتب الرتاثال يوجد شىء واحد منها ال يتباهى ب ، ليس ىف كل ما قلت كلمة واحدة تسىء لإلسالم

  . إمنا تزيد إعجاب املسلمني بدينهم ، كلمة اإلسالم دين الشيطان الىت يستخدمها املبشرون املسيحيون ليست ىف صاحلهم
دهم إله اإلسالم بعشر طرق خمتلفة ىف عشر مواضع حمتلفة من الكرهان   ، قوم عاد أ

  ، وال انتقاصا من صفات اإلله وال حىت برها كافيا على عدم وجوده املسلم ال يرى ىف هذا تناقضا وال سهوا وال جهال
مه من قريب أو بعيد   ! أنه إله جبار عدمي األخالق يبيد خصومنا الذين ال يتبعونه:  املهم شىء واحد ؛ فكل هذه تفاصيل ال 

إلسالم إال أن أثبت : صدقىن م يعبدون العدم لن يهز تشبثهم    ] بضم الباء [بن حبرية النسطورى البصرى أن دمحما و  ، هلم أ
  . هنا سيكفون عن عبادته ىف احلال ، ضعيف الشخصية ومعدوم القدرة اجلنسية ، كان رعديدا

لنسبة لعمر بن احلطاب واحلطابة   ، ذات الشىء 
  . وضيع األصل اللواطى السكري مدمن حناء الدبر الذى مل يقاتل دومنا خداع مرة واحدة ىف حياته

  !  فذلك نوع من العبث ، أن حتاول مثال إفهامهم أن التاريخ ال يعيد نفسه أبدا ألن الغرب لن يلدغ من ذات اجلحر مرتني أما

مه   . ’ ؟ واهلدف احلقيقى وراءه هو الدولة ، إذن التوحيد مفهوم سياسى ، سواء هذا أو ذاك ‘:  يعود وحيد للنقطة الىت 

تك ؟ رد أنتدولة إيه  بتاع الدولة  مستو  - م  ؟ عن أية دولة تتحدث وتبىن نظر جايز التوحيد كان شيئا خيص الدولة والسياسة أ
الصراع على اخلالفة كان خالفا  ! كلمة دولة أو كلمة سياسة نفسها ال معىن هلا عندهم ؛ إمنا عند العرب القصة أبسط من كده بكثري ، أخناتون

ىف كل مرة  ؟ أهل البيت ضد أهل اجلماعة ، ة والسنة إللى بتقوهلا دى كلمات ذوات مدلول قبلى خالصإزاى ما الحظتش أن الشيع.  قبليا حمضا
صلك ومبوقعك  ، إمنا يذكرونك مبدى قرابتك أو بعدك منهم ، … أو…  يذكرون كلمة سنة أو شيعة أو هامشيني أو أشراف أو يذكرونك 

كل .  مبا ىف ذلك اإلميان بذات اإلله ، األهم واألبقى من أى شىء ىف الوجود أو وراء الوجودبل ويذكرونك أن هذا االنتماء القبلى هو  ، القبلى
 بتاع دولة املواطنة القومية املدنية  ، واألهم أنه سيظل قبليا لألبد.  والكل ظل لقرون يبحث له عن حل ، املوضوع كان صراعا قبليا من األصل

وعلى رأسها  ، كل استخداماته ومدلوالته قبلية ، ) إللى أنت بتسميه الدولة (مصطلح األمة نفسه .  قبليةكل حاجة قبلية قبلية .  پية أنتاألورو 
حلم الدين الواحد املوحد الذى حتقق أخريا  ، صحيح أن املقولة السائدة لدى كل األطراف أن الدولة هى ما يدور حول اإلسالم.  الوالء والرباء

 ، تسمية القبيلة الىت حتكم هذه الدولة:  لكن السؤال الذى فشل فيه اإلسالم هو أهم األسئلة مجيعا.  ط املضنينيبعد قرون من االنتظار والتخطي
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ت ال الدول وال املمالك وال احملاكم وال ال:  خدها مىن قاعدة.  الىت يعلن هلا احلق املقدس ىف استعباد كل بقية القبائل وال األحزاب وال پرملا
ت وال ال ت وال املنظمات غري احلكومية وال األسر النووية وال اجلامعة العربية وال األمم املتحدة وال أى حاجةالبلد حىت البورصة إللى .  تنفع ، نقا

ا قائمة على الدميوقراطية وتعدد اآلراء ل كل األشكا ؛ الشكل الوحيد املمكن للتنظيم عند هو القبيلة.  إحنا شغالني فيها دى ما تنفعش أل
  ! األخرى ثبت فشلها

  .  …أرسطو  ! فعال -

ولن يقول  ، تروح بعيد ليه وعند مثال ابن خلدون أو اجلربتى ؟ أ موش عارف أنت ليه داميا بتمد لربه وعامل مرجعك لكل حاجة أرسطو -
ما يسيئان للعرب واملسلمني السبب بسيط أن شهد شاهد من أهلها وأهل مكة أدرى بشع ، عليهم أحد إ حىت جيبون حبيبك وعدو  ؟ ا

ن رقم  ى منهما ، قال نقدا خمففا للغاية للعرب ، ١األد   . إذا ما قورن 

لطن عندما ترفض الرتمجة أصال ، الحظ أن الرتمجة العربية مزورة جدا عندما ترتجم ما خيص اإلسالم - ا حذوفات    ! و

اجلربتى الذى كان حىت قدوم احلملة الفرنسية أزهر سلفيا جهاد شديد  ا ما قالهلكن ال ميكن يكون جيبون قد قال شيئا مم ، أ عارف -
ما ، درجة على نفسه ١٨٠مث إذا به بعد قليل ينقلب  ، أى الصوفية ’ ألهل البدع ‘العداء   ، ميجد األجنىب الغرىب احملتل ، ينحاز للحداثة احنيازا 

لناساملالعني األعراب أقبح األ ‘ويصف العرب بـ  ابن خلدون من   ال ميكن يكون جيبون قد قال شيئا مما ما قاله ؟  ’ جناس وأعظم بالء حميط 
لذات ىف اجلزء األول من كتابه الضخم  ملقدمة ، ’ التاريخ ‘كالم مرعب عن العرب  حلرف الواحد أن.  أو ما يعرف  اب سالب  منه  العرىب 

فردا أو -ويقول إن العرىب  ، هو يرى العرب ككائنات تدمريية خطرة على اإلنسانية.  اب والفاقةولو أخضع أية مملكة أسرعت للخر  ، متوحش
لد  (أن يوضع حتت حالة من الرعب الشديد :  ال يصبح مساملا إال مؤقتا وىف حالة واحدة فقط ال غري - مجاعة أو ما يسمى مبصطلحات دو

لدفء يقتلونكومبجرد أ،   awe and shockرامسفيلد وتومى فرانكس  تقريبا نفس الكالم إللى  أو  ؛ ن ترخى قبضتك قليال أو يشعروا هم 
قوله لك إن ال شىء أقوى من ال دةچيينات إال كنت  تلك أن يكون الرعب جليا جدا مباشرا جدا كى يشله  ’  شديد ‘واألهم من .  ) اإل

م ما كانت إيد احلكومة طايلة.  كى يقاتل وساعتها سيلقى حتفهألنه لو مل يكن هكذا الندفع العرىب غريز   ، عقليا وانفعاليا كان البدوى  ، أ
ت  . يرمى البطاقة الشخصية وجيرى ، ’ ؟ مني هناك ‘عند ىف سيناء لو مسع غفري الشرطة يقول  بعد احلروب مع إسرائيل بقى عندهم ترسا

دلوقت فهمت ليه حصلت حروب الردة والفنت الكربى والصغرى  !  ىپ وجير وبقى ظابط الشرطة أو اجليش هو إللى يرمى الكا ، أسلحة
 ؟ هو السؤال دائما أبدا ، من حيكم من ! ؟ حافظ موش فاهم ، وال ها تعمل زى الشيخ إللى غايظ ونس إللى بييجى قبل األخبار ، واملتوسطة

هل قبيلة مهاتري  ، ل قبيلة صدام حسني أم قبائل األكراده ، مثال من حيكم.  لكن ليس كلها ، املشكلة أن اإلسالم أجاب على بعض األسئلة
هل قبيلة املوحدين أم  ، األفارقةأم قبائل  هل قبيلة عمر بن البشري ، هل قبيلة عمرو بن العاص والعاصية أم قبائل األقباط ، دمحم أم القبائل الصينية

ا واضحة ، هذه أسئلة سهلة ؛ قبائل األمازيغ لكن مثال هل حيكم آل البيت أم آل .  يضا واضح فيها ومل جيد صعوبةواإلسالم أ ، وإجا
جابة حامسة عليه ، ٢أم رقم  ١أمري الطوائف رقم  ، أبناء الدم والقرىب أم أبناء الصحابة والعقيدة ، اجلماعة ت اإلسالم   ، هذا سؤال صعب ومل 

توىن بلري ملا قال  . سوداءمصيبة ها تبقى لكن ساعتها  ، ها حنصل على إجابة چييناتأو لو دخلنا فيها علم ال . ألن بصراحة اإلجابة مستحيلة
؛  بوش ملا دخل العراق وقال ها أحرره وها أعمل دميوقراطية طلع أهبل وعبيط.  چ دبليوأو چور  ، اإلسالم دين سالم وتعايش طلع أهبل وعبيط

فاكرين الدين  ، وأن الزم قبيلة واحدة تسود على الكل ، فيش حاجة امسها تعايشما  ؛ ما يعرفوش أن إحنا بدو ، فاكرينا بشر زيهم ؟ ليه عارف
ما يعرفوش أن  ، أو زى ما بتقولوا  علمانيني الدين هو العورة الوحيدة الىت يتحتم على اإلنسان إخفاءها ، زى عندهم عالقة بني اإلنسان وربه
تى  ، العرىب ها يديك تنازالت كالمية ورا تنازالت كالمية زى ما حتب . بيلة اجملاورةوبني القبيلة والق ، عالقة بني اإلنسان وشيخ القبيلة حىت 

ما  ؛ طريقة تفكريه هذه ال تتغري أبد الدهر.  كل قصيدة شعر عرىب وراها قصة من النوع ده . اللحظة الىت يتحني فيها إما قتلك وإما استعبادك
ه الذى ينخدعون بتمسكن كله ىف  ، هل تعرف أن ابن خلدون ألف ما ألف وهو معتزل عن الناس زيك كده . ه الزائفيتغري فقط هو ضحا

ا أيضا   ؟ مصر ودفن 
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 ، االمتناع عن دفع اخلراج ، الردة.  مل يدم شهورا على بعضها قط ، إللى أعرفه أن ذلك السالم بني القبائل ، سواء دمحم دمية أو بطل مهام -
 ١٥٠٠.  وغريها وغريها ، صراع كل واحد ضد كل واحد ، والعباسيني صراع األمويني ، ارك إللى بيسموه الفتنة الكربىمع ، اخللفاء ماتوا مقتولني

  . وال ها تتوحد ، ما حصلش أن فيه حاجة اتوحدت أصال.  سنة حروب

بينما يرفض بشدة فكرة املسيحية أحيا أتعجب بشدة من قبول اإلسالم أن يسوع ولد بدون أب .  يوجد ىف األمر شىء مريب ، لفعل -
م يتجاهلون كليا ما هو أخطر مبا ال يقاس . رغم أن األوىل أعصى على التصديق مبراحل ، عن وجود ثالث صور لتجلى اإلله  : مث املدهش أ

وجعلته منذ اللحظة  ، ع البشرميزته عن مجي ، نزلت به الروح املعزية بعد رحيل املسيح؛  ! كل مسيحى يعتقد ىف نفسه أنه إله ! الروح القدس
  . مع ذلك مل حيدث أن علق مسلم واحد على هذا األمر ، ينعم ىف الفردوس ويعيش شراكة عضوية مع الذات اإلهلية،  ) هنا واآلن (

  ؟ هل عمرك شفت واحد بال خطيئة قبل كده:  أ ها أفهمك حكاية يسوع إللى حمريك ده -

  ! أ:  أيوه -

 ؛ لنسبة للعرب يسوع ده نىب مثاىل ما فيش أحسن من كده:  خليىن أفهمك ! ؟ دجال ها يقول على نفسه إيه غري كدهواملسيح ال ! هأ -
  . وفوق ده وده بيعمل معجزات ، كل العامل بيحرتمه مبا فيه روما شخصيا ، عفيف ، عاقل ، رفيع األخالق

 - سنة ١٠٠ومنها إللى اتكتب بعد  ، سنة ٥٠منها إللى اكتبت بعد -جيل طبعا األ ! ما هى املعجزات دى هى احلاجة إللى قالقاىن فيه -
ر ، لغ ىف األساطري دى جدا ت سريك وشغل حواة  ، ومعىن أنه عمل معجزات ؛ لكن يظل ال دخان بدون  لوا أنه وأصحابه كانوا شلة 

أو يلفوا  ،  وبعدين يطلعوه سليم أو جييبوا واحد يقولوا عليه أعمى ، لنبيذأو بدل جرة امليه حيطوا جرة ا ، يطلعوا أكل من اجلراب ؛ وسحرة وخفة يد
م  ٤واحد قريبهم وحيطوه ىف قرب وبعدين يقولوا أقامه من بني األموات بعد  أو كمان خرباء ىف خلق  ، ) ! كويسة من بتوع إيليا وأليشع  stunt (أ

إللى  (أو اجلموعى اهليستريى لدى احتشاد احلشود  ، )  بتاع الست أمينة (اد األفراد سواء الفردى لدى انفر  ، أو حىت البصرى السمعى-اهلالوس 
وقزم كل القصص عن ظهور يسوع لتالميذه بعد موته أو عاصفة ترابية امسها الروح  ، چونز أن ال سقف ملا ميكن أن يصل إليه چيمأثبت لنا 

تو  ، ) القدس اجتاحتهم أو الحقا ظهورات العذراء وما شابه ألن شغل  ؟ ليه ما عملش معجزات ىف أورشليم . هلم جرا من شغل األكرو
ف ما ميشيش ىف املدن ف كانت بتطرده و ! األونطة إللى خييل على بتوع األر م ‘حىت بعض األر ا معجزة لقلة إميا ما معىن  . ’ مل يصنع 

ملعجزات عرب  -ىو بكلمة أصرح العمأ-اإلميان ويقول إن  ، معناه أن اإلجنيل يفضح نفسه بنفسه ؟ هذا هو اسم اللعبة وراء كل ما يسمى 
فلماذا ال يستخدمها ىف حل  ، إذا كانت املعجزات سهلة جدا هكذا عند إله السماء:  أ طول عمرى كان فيه سؤال حمريىن ، على فكرة ! التاريخ

ار صياد مفتول العضالت  ؛ واجلوعأو مثال ىف القضاء على الفقر  ، املشكالت االقتصادية الىت دوختنا تى فقط من أجل إ أم أن السمك الوفري 
  ؟ حتتاج الشلة بشدة لتجنيد فتوة مثله حلمايتها ، امسه بطرس

  ! طب واملشى ع امليه -

ميني وداخيني حلتة فيها امل  . ما فيش شهود وطاخبينها سوا ، دى كانت بينهم وبني بعض - ىف كل  . يه ضحلةكمان جايز يكون أخدهم وهم 
  ! وطبعا فوق الكل أفضل معجزات إقامة هوديىن لنفسه ولآلخرين من بني األموات،  وپرفييلدو ڤيد كاألحوال أ أفضل بكثري معجزات دي

يجى البنت بت.  موش متثيليات مدبرة كما تقولون  علمانيني.  أ حضرت كذا حالة ؟ أنت عارف طرد الشياطني ىف األديرة بيتم إزاى -
مفهمينها  ، لثا.  ٠/٠ ١٠٠هى كمان مقتنعة بكده  ،  نيا.  ٠/٠ ١٠٠كل إللى حواليها مفهمينها أن ال بد فيها شيطان  ، أوال.  جاهزة أصال

لى ال وإل ، ، والنقطة دى أهم ما ىف املوضوع ٠/٠ ١٠٠وبرضه هى واصلة لدرجة االقتناع بكده  ، مرات للشيطان يطلع ٣أن الراهب ها يدى أمر 
بعد املرة التالتة طبيعى .  وأعتقد أن هنا يكمن الفارق بني ذكاء الراهب املشهور الناجح ىف املواضيع دى وبني غريه ، ميكن ينجح أبدا من غريها

ا بتحاول تشوف حصل إيه ا تسكت أل  ، اىف اللحظة دى كل املوجودين يالحظوا الذهول غري املقصود على وجهها فيصفقوا ويزغردو .  أ
ا فيفضل عندها اإلحساس  ، ملا تروح البيت . فتفتكر هى أن املوضوع احتل فعال والشيطان خرج فتبتدى تبتسم ا يفضلوا فرحانني  أهلها وصاحبا

درة بتخرج عن السيطر .  وهم وفروا أجرة الطبيب النفسى ، حالة نفسية وراحت : فتبقى متام فعال ، أن كل حاجة بقت متام ما  ، ةفيه حاالت 
ا نوبة صرع ، السبب موش قوة الشيطان.  بتطول جدا مع القسيس ، أوامر ٣بينفعش فيها  والبنت  ، ملا ختلص برضه كل الناس ها تصفق.  إمنا أ

  ! نوبة الصرع التالية:  فقط هناك مشكلة واحدة.  تقوم من ع األرض مبسوطة
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  ! احملكمة اتنورت  حاج ! قصدك أجرة طبيب األعصاب -

قوله العرب كانوا شايفينه إزاى.  على أية حال موش موضوعنا - ينفخ ىف الطني  -أو زى اخلالق-القرآن قال إنه خالق  : املهم ىف إللى 
 ، مثلهأيضا كانوا يتومسون ىف دمحم أنه لن ميوت  ؛ وكمان قال أنه تقريبا هو ربنا نفسه وها ييجى يدين العامل مبا فيه حىت دمحم نفسه ، فيصبح طريا

م  رمبا رفض دمحم قصة صلب عيسى فقط خوفا من  (غري مصدقني أنه مات حىت ر بطنه أى عال وانتفخ ،  ) الحظ العدد (وتركوا جثته ثالثة أ
لة لكن يسوع ده فيه مشك ، حىتموش ممكن تلقى نىب أقوى من يسوع ده وال ىف وول مارت  : ختصار . ) ! أن يتنبه قومه فيصلبونه هو نفسه
  ! ؟ فهمت!  أنه ابن قبيلة أخرى:  ؟ عارف إيه هى ، أساسية جدا مل جيد العرب حال هلا

الكائن .  وسابوا إللى يعفن يعفن ، إمنا هرعوا فورا للسقيفة ، دقايق ٣إللى فامهني اللعبة ما استنوش وال :  أوال ! أ اعرتض ‘:  ويتدخل ونس
هو الوحيد الذى  ،  ق القلب مرهف احلس والوحيد على ما يبدو الذى آمن مبحمد إميا صادقاالوحيد ىف كل شبه جزيرة البعر املخلص رقي

احلمار  : ’ ىب أنت وأمى  رسول هللا ‘إنه صاحب العبارة الشهرية بتاع الدمنرك  ، إمنا ذهب وقتل نفسه كمدا ، استنكف الذهاب للسقيفة
ضعيف  ، يسوع ده وال حاجة عند العرب:  نيا.  ) ! ولو مكذوبة فاملصيبة أعظم ، يبةلو أحاديث يعفور صحيحة فتلك مص ، وطبعا (يعفور 

يعىن أجدع   ، رآهن كلهن ىف النار (جتة وبلطجى وكمان يزدرى النساء  ، لو بطرس جايز أصدقك.  أما دمحم فقوى فحل وسفاح ، حنيل ومسفوح
يسوع الغلبان بتاعكم ده إللى هزأوه ولطموه وجلدوه وصلبوه عر متاما وهى قمة  إمنا ، ) ! هأ ! هأ ، كمان من دمحم الذى رأى أغلبهن فقط

ختصار . كما يسميه اإلخوان  ’ زعيمهم ‘ ، هذا ما يريدونه ىف نبيهم ، بغض النظر هل تلك مزاعم أم حقيقة ! هيهات:  اإلذالل هم :  لثا و
داهية من أول مرة ىف بدر وىف كل  ٦٠الغزوات حيث لو اتبع صحبه نصائحه لذهبوا ىف  وال يقرأون تفاصيل ، يعتقدون أن دمحما قائد عسكرى فذ

مىن ألف .  وهلم جرا ، ويعتقدون أنه مهام مغوار وهو الذى بعد أن جنا من املوت نسى ابن عمه النائم ىف الفراش بدال منه ، مرة عمنا ضهرى ا
إلساءة لإلسالم ال يوجد شىء واحد منها ال يتباهى به املشاخخ أو   ، ما قلت كلمة واحدة تسىء لإلسالملكن احلقيقة أن ليس ىف كل  ، مرة 

قوم عاد .  إمنا تزيد إعجاب املسلمني بدينهم ، كلمة اإلسالم دين الشيطان الىت يستخدمها املبشرون املسيحيون ليست ىف صاحلهم  ! كتب الرتاث
دهم إله اإلسالم بعشر طرق خمتلفة ىف عشر مواضع املسلم ال يرى ىف هذا تناقضا وال سهوا وال جهال وال انتقاصا من  ، حمتلفة من الكرهان أ
مه من قريب أو بعيد ، صفات اإلله وال حىت برها كافيا على عدم وجوده أنه إله جبار عدمي :  املهم شىء واحد ؛ فكل هذه تفاصيل ال 

م يعبدون العدملن  : صدقىن ! األخالق يبيد خصومنا الذين ال يتبعونه إلسالم إال أن أثبت هلم أ وأن دمحما بن حبرية النسطورى  ، يهز تشبثهم 
لنسبة لعمر .  هنا سيكفون عن عبادته ىف احلال ، ضعيف الشخصية ومعدوم القدرة اجلنسية ، كان رعديدا  ] بضم الباء [البصرى  ذات الشىء 

أما أن حتاول مثال  . مدمن حناء الدبر الذى مل يقاتل دومنا خداع مرة واحدة ىف حياته وضيع األصل اللواطى السكري ، بن احلطاب واحلطابة
ملناسبة تعىن محال  ! ( فذلك نوع من العبث ، إفهامهم أن التاريخ ال يعيد نفسه أبدا ألن الغرب لن يلدغ من ذات اجلحر مرتني حطاب 

على ذوى احلسب جربيليا محاال حطب حقيقيني وليس تطاوال  -ملناسبة كذلك- ومها ، مذكر محالة احلطب - ملناسبة أيضا- وهو  ، احلطب
  . ’ ) والنسب

  ! ؟ مدح دى وال ذم ! ؟ وإيه يعىن مل يقاتل دومنا خداع مرة واحدة ىف حياته ! طز فيك وىف كالمك -

 
  ، اخلسيس الرعديد اخلانع ، ذليلالدميم الذميم ال ، الدنس النجس الرجس ، أحتدى ذلك اإلله القعيد القزم األبرص
  ، ويواجهىن ىف مناظرة علنية ، املنكفئ فيه على فشله واهلارب إليه من جرائمه أن خيرج فقط ملرة واحدة من خمبأه السماوى

ا على دماغه سوف تؤمله أشد األمل ، فبصفته إهلا يعلم كل شىء   . هو واثق أن جزمىت الىت سأهوى 
  ، ليس فقط أن أجعله يركع متوسال أن أقبله عبدا ىل -املسيحيني واملسلمنيليهود و ا كل -وأحتداكم أنتم 

  ! بل أن أقوده لالنتحار على اهلواء أمام العامل أمجع

لدين  ؟ ما الذى أتى ىب من عليائى هلذه الرمسيس الكابوسية لقد  ! هذا هو مستواى ؛ اآلهلةهو  - إن كان ىل اهتمام أصال-اهتمامى الوحيد 
ء اجلسيمية ؛ تيت بدليل علمى قاطع غري قابل للدحض يثبت عدم وجود اإللهأ ليست  النرد-الرب-يقول إن املعادلة املثلثة الكون ، دليل من الفيز

للنرد  ال مكان للرب وال ، فقط هلا حد واحد هو الكون ؛ وال حىت ثنائية احلد كما قرر ووافق ، معادلة ثالثية احلد كما رفض أينستاين واعرتض
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أال زلتم  . عداها مل أعطه يوما أية فسحة من تفكريى ، بل وكانت مقاال صغريا عابرا ، هذه كانت مقالىت الوحيدة الىت تطرقت للدين.  فيها
س على أية حال !  لكم من كائنات غريبة األطوار ؟ تؤمنون بعد بذلك اإلله اخلفى مت يداه هالة أقامت حماكمة لذلك الرب على ما جر !  ال 

عدامه  ،  الدنس النجس الرجس ، أحتدى ذلك اإلله القعيد القزم األبرص:  لدى حتدى له ولكم ؛ أما أ فلدى شىء آخر ، وأصدرت حكما 
 ، ائمهاملنكفئ فيه على فشله واهلارب إليه من جر  أن خيرج فقط ملرة واحدة من خمبأه السماوى ، اخلسيس الرعديد اخلانع ، الدميم الذميم الذليل

ا على دماغه سوف تؤمله أشد األمل ، فبصفته إهلا يعلم كل شىء ، ويواجهىن ىف مناظرة علنية   -وأحتداكم أنتم  . هو واثق أن جزمىت الىت سأهوى 
 ، ! ام العامل أمجعبل أن أقوده لالنتحار على اهلواء أم ، ليس فقط أن أجعله يركع متوسال أن أقبله عبدا ىل -املسيحيني واملسلمنياليهود و كل 

 صحيح . وفشله املهىن وسوء تصرفاته ’ اخلالق ‘فقط راحت تفند خطل  ، حىت تلميذتى هالة هلا مستواها اخلاص ! وافعلوا ىب ما شئتم إن فشلت
ملقدسة ا الىت تقرأها هى تلك الكتب القميئة املسماة  ء اجلسيمية ، هى ختتلف عىن أن ماد ا مل تنحدر يوما للحديث لكنها قطع ، وليس الفيز

ألنبياء   ! وال نتدىن أبدا ملستوى األنبياء ، حنن دائما من مستوى اآلهلة فما فوق ، بلى . عن هؤالء املسمني 

ن ، كى أكون دقيقا وكى ال تسىيء فهمى  ! ليس حىت كل اآلهلة ! كال  فإنه للحق حني كتبت تلك املرة أفند اآلهلة ما دار بذهىن هو آهلة اليو
لكاد نظرة على إله املسيحية املدعو ،  ) فقد تكفل به جنيب حمفوظ مبا يكفى (جتاهلت يهوه إله اليهود .  والرومان به بعض  (الرب وألقيت 

ى الرهيب الولع التلذذى الساداپتية لذات ىف اجلنون العقلى وىف سيكو  ، الصفات احلسنة لكنه ال يشذ عن نظرييه إهلى التوحيد اآلخرين
وهو للحق شىء مل خيطر  ، أما الالت أو هللا إله اإلسالم هذا فقد تعرفت عليه مؤخرا جدا ، ) وأقلها قتله البنه بتلك الوحشية العجيبة ، لدماء
ت كى ينجحه ويرسب املال.  ال ىف األحالم وال حىت ىف الكوابيس ، ىل ببال ئكة الذين خيشى تصور إله يغشش آدم أجوبة امتحان أمساء احليوا

ويعفو عن آدم رغم أنه ارتكب  ، مث بعد كل هذا يصب لعناته على إبليس ال لشىء إال أنه رفض الشرك به والسجود آلدم (مواجهتهم وجها لوجه 
  . ) ! ؟ وضرب بعرض احلائط الئحة التحذيرات املطولة ، جرميته مع سبق اإلصرار والرتصد

أسس  ؛ األدهى هو ليس فاسدا فقط بل مفسد أيضا.  بباىل إله فاسد وسواس جبان وضيع ودنيئ كهذاقطعا حني حتدثت عن النرد مل خيطر 
ومبا أن مبكرك وغوايتك وأالعيبك  ، وسواس غواء ضحك على ذلك الكائن احملرتم إبليس وخدعه ؛ بل حلفا شيطانيا سر مع املرتفني إلفساد العامل

ولن تكفيىن  ، لعبة الشطرنج مل تنته واحلساب بيىن وبينك جيمع ، ويتىن ألزينن هلم األرض وألغوينهم أمجعنيالقذرة جعلتىن مالكا ساقطا فرىب مبا أغ
ا ٠/٠ ١٠عمولة الـ  لدماء.  فيفىت وإما موش العب-إما فيفىت ، بتاع هولليوود إللى عاوز تضحك على  ختيل ماذا كان  ؛ بل حىت هو مولع 

ومل  ، توقعوها فكانوا األحكم فسقطوا وصاروا الرجيم ! حبور الدماء الىت ستمأل األرض:  اعرتاض واحد ال غري ؟ اعرتاض املالئكة على خلق آدم
لفرجة  ، يتوقعها هو فكان عدمي احلكمة فصار العلى العظيم هل كان دمحما يؤيد أم :  السؤال فقط (أو أعجبه توقعهم فقرر املضى قدما كى يتلذذ 

لنسبة ىل ؟ كتب هذايعارض سفك الدماء حني   لذات وأن سورة البقرة هذه تقع ىف النقطة الفاصلة بني مرحلىت املوادعة وحبور  ، سؤال صعب 
  ! ) الدماء

دى حبرية الفتيات ىف احرتاف البغاء أو رفضه دون إكراه أبوى  ؛ أرسل هواءه فعرى زينب ؛ أيضا هو قواد امسع هذه  ، هأ (كذا هو أول من 
لكرهان ها:   ونس أيضا هو من اخرتع كل املمارسات اجلنسية الكثرية  . ) ! رمبا ليس حرفيا لكن املعىن صريح ، هى كلمة حرية موجودة 

وقد أمساه ىف كرهانه  ، ’ املرود ىف املكحلة ‘املتنوعة جدا والىت شخصيا أراها شاذة جدا تلك الىت تفعل كل شىء وتقف عند نقطة إيالج 
بل هو .  ) ؟ كيف بربك تقول عليه عدوا للحرية  ؟  لك من ظامل  ونس ( ! و ما ىف الكرهان  حاوى،  ’ واسع املغفرة ، إن ربك اللمم ‘

بووه احملارم الذى شرعته كل قبائل الدنيا منذ ما قبل التاريخ  أو لسبب آخر  ، حسب فهمى املتواضع چيينيةلتجنب األمراض ال (أول من كسر 
قائال ،  ) وإن اختلف الفقهاء هنا ، ورمبا أمه أيضا بل وجدتيه كذلك (فهو أحل زواج املسلم من ابنته واخته ،  ) ! مه ىف كتاب فرويدقرأته ومل أفه

 لك من أخطل   ( ! ومرة أخرى  ما ىف الكرهان  حاوى ، وليس نسبا فقط ، ’ وكان ربك قديرا ، نسبا وصهرا ‘إنه خيلق من ماء الرجل 
ى وجه ميكن ألحد أن يعرتض على مقولة عمر بن احلطاب واحلطابة  ؟ كيف بربك تقول عليه عدوا للحرية  ؟ ونس ألحرى  احرقوا مجيع  ‘بل 

نة شيطانية ؟ بل و لكم من سذج أيها املسيحيون ! ؟ ’ الكرهان به كل شىء ، الكتب كيف ال تعرفون أن الشيطان ال يعرف   ! ؟ اإلسالم د
  . ) ؟ كهذهصنع أشياء  
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املدلس الوسواس الكناس اخلناس الدساس الغشاش اجلبان السفاح الوضيع الدىنء القواد الكياد اخلداع املكار املنتقم اجلبار املتكرب  : ما علينا
كنك عندما تقول البعض يقول من التوقيت والبعض من القوت ل (الضار املضر الضال املضل الذليل املذل الفاسد املفسد امليت املميت املقيت 

ورمبا بعضوه  (السافل اجلهول الشنيع أبو رجل مسلوخة وارد اجلنة بساقه پارانو القاهر الظافر الظامل املظلوم ال ) ! هلم من املقت يفرحون أكثر
ا أمساءه احل.  له األمساء احلسىن مرقع أغشية البكارة ،  رب األنفال واألنصاب ، ) الذكرى أيضا فماذا عساها تكون  ، سىنهذه بعض ما يسمو
ر جهنم فيها خالدون ! واضح جدا ، يقولون إله اإلسالم قادر على كل شىء ! ؟ أمساءه السيئى ألطفال الرضع إىل  ألنه  ، إنه حىت يلقى 

ئهم ‘   ! مزاجه كده ،  ’ خلق للنار أهال وهم ىف أصالب أ

 - وساحموىن-لكىن شخصيا  ، فساد وال اإلفساق وال اإلضالل وال تغيري رأيها كل دقيقةاآلهلة األخرى ال تستطيع الكذب وال املكر وال اإل ، نعم
، وعلى أية حال  مثل فشل بقية اآلهلة ىف اخلري ، وكفاى ما أعطيت من وقت وجهد هلذا اإلله الفاشل ىف الشر ، أشك إنه قادر على أى شىء

ىف الواقع حماكمة هالة مل تكن ىف  (ال جيرؤ فيها أن يظهر وجهه لنا قط  ، األلفياتيرضيىن منه اعرتافه بفشله واختباؤه الوضيع طيلة كل تلك 
أن أخريا وجدت شيئا  ؟ هل تعلم ما هو نصف الكوب اململوء هنا . ) ! يكفى أنه خلق العرب ؛ حاجة لكل تلك األدلة على فشله أو شره

ما الذى مينع اإلله .  ’ ! ؟ فيم االختفاء ‘:  ؤال الذى ظللت أسئلة طيلة حياتىإنه يشاركىن ذات الس:  مشرتكا بيىن وبني ابن احلطاب واحلطابة
لرميوت كونرتولڤهل خلق إديسون أو  ؟ أما االختفاء فال بد أن وراءه سر مريب ، هو خالد وحنن ال ، أن يعيش بيننا على  ؟ ون نيومان ما خلق 

حىت لو كان هذا السطر قد أماله  .  ا الذى تتحدث عنه السورة إللى راكبها عفريتهذ ، أية حال يكفيىن أن إهلكم هرب خمتبئا ىف بيت جده
ثرا مبكانة عبد املطلب ا رائعة حقا هذه ’ جد ربنا ‘فسأظل شخصيا معجبا جدا بفكرة  ، العقل الباطن حملمد  خيال مجيل وحماولة جريئة  ؛ ؛ إ

ن وهو م ربت منه كل األد ا إجابة على سؤال  ، هل خلق نفسه أم ماذا ، ن الذى خلق هللالإلجابة على السؤال الذى  مث على األقل جدا هى 
  ! و ما ىف الكرهان  حاوى ، املسيحيني اللزج عن ملن يصلى هللا حني يصلى على دمحم

 
  ! ؟ فني إرادة اإلنسان ، چييناتكل حاجة ىف ال -

  ! چيينات برضهىف ال … ! موجودة -

أنت أساسا  ! هأ ! هأ … ! جدة ربنا ، إللى نكح صهاك !  هأ ! هأ ! هأ … ! ؟ موش عارف مني جد ربنا !  هأ ! هأ ! هأ ! هأ ! هأ -
  ! هأ ! هأ ! هأ … ! ألن من نكحوها ال عدد هلم ،  مستحيل تعرفه ؛ بتدور على إبرة ىف كومة قش

إلسالميني ، مالعجل ده سبق وقال إن السادات ورجيان كانوا هواة ىف لعبة اإلسال - مث إغراق اإلسالميني  ،  والفكرة كانت ضرب الشيوعيني 
لفعل ىف املال واجلنس . ملال واجلنس فينسون اإلسالم  ! السبب ببساطة أن اإلسالم ىف الدم.  لكن شيئا من كل ذلك مل حيدث ، اآلن غرقنا 

لقتلچييناتك إمنا أنت تقتل ألن  ، تلأ خمتلف معك أنك ال ميكن أن تقتل جملرد أن اإلسالم قال لك اق مرك  واإلسالم ما هو إال  ، تدعوك أو 
السبب موش  ، كمان أنت سبق وقلت املسلم املتدين بيبص للمسيحى من فوق لتحت.  چيينات املتصاحبة مع بعضها البعضجزء من تلك ال

موش الزم حىت نوع من  ، وإللى كل مرة يقابلك يكررها فيها ، ري كالمالنظرة الطويلة إللى من غ ، لعكس . ) االزدراء (هو إللى أنت قلته 
وإزاى مسح ربنا يديك  ، دين احلق ، إزاى مسحت لك نفسك تؤمن بشىء غري اإلسالم:  هو بيفكر ومأزوم وهو بيتأملك ، الغيظ والتحدى

لنسبة له ولعقيدته ؟ الفلوس أو الذكاء ده لهما فيش مانع طب . أنت بتمثل أزمة  برضه  . لكن موش هى كل املشكلة ، عا تيجى اجلزية ىف 
وموش ها يبطل   ، موش ها يبص لك البصة دى أبدا ، يعىن إللى موش متدين أو مؤمن إميان عام ، إللى موش ىف دمه اإلسالم.  اإلسالم ىف الدم

ين عليك أنت التاىن موش  ؟ صح وال غلط  إدوارد)  : ويصيح للشخص الواقف ىف منتصف القاعة . ( كالم معاك ألنه معتربك صديقه جبد
نوى ، زى ما كنا بنتكلم مع أستاذك وحيد)  :  ويعود لونس ( ! فاهم حاجة ممكن تشوف واحد اتعلم كويس جدا وعايش حياة .  الرتبية شىء 

ومتشى كل حاجة متام لغاية  ، ها هناك ىف البيتخد مراته حيبس.  لكن ملا ييجى يتجوز يرجع مصر يتجوز ، عصرية جدا ويهاجر ويتأقلم وينجح
ىن ، يبقى الدين ىف الدم ، لو ها تسمى ده تدين.  يرجعوا كلهم مصر ، سنة ١٣ما بنته تبقى  ما  ، فهو برضه ىف الدم ، لو ها تسميه أى حاجة 

ا جمتهدا فتقول إنه اكتسب هذه الطباع من جديه أبيه أنت ترى مثال طفال  ، ما عدا ذلك كل الرتبية قشور.  فيش حاجة بتعملها ما اتولدتش 
دائما أبدا من السهل التمييز بني ما هو .  چيني اجلديةإمنا  ، بينما احلقيقة أن ما اكتسبه منهما ليس تعلم اجلدية ، هذا هو ظاهر األمر ، وأمه
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يده هو يغري حاجة ، ىف راجل شرقى مهما عملتال ميكن تغري التفكري احملافظ  : وإديتك مثل.  تربية وما هو حقيقى ىف اإلنسان .  ألن موش 
ن يقلن إن هذا .  الغرب الساذج كان يتصور ىف البداية أن وراء املرأة أو الفتاة احملجبة زوج أو أب يقهرها:  الست نفس الشىء مث حني فؤجئ 

ن كائنات دونية قال بلكنة يسارية إن الرتبية القمعية هى الىت برجمتهن منذ ، اختيارهن احلر أخريا فهموا أن احلجاب أو النقاب .  الرضاعة على كو
ختيارها ، ال هذا وال ذاك اإمنا هو شىء تولد به املرأة ىف  ، ال يفرض عليها وال هو  ملاذا  ! برضه السبب ببساطة أن اإلسالم ىف الدم . چيينا

م ببساطة ولدوا  ؟ عيتهم ال تستطيع السري على الشفرة األخالقية ليسوعيشكو كهنة املسيحية طوال الوقت أن الغالبية الساحقة من ر  اإلجابة أ
كمان املفروض يبسطك أن العلمانية بتاعتك موش .  كالم مييىن خالص واملفروض يبسطك)  : ويلتفت لوحيد ( ! بچيينات غري چيينات يسوع

  ! أنت فقط تكتشفها داخلك ، أنت ال تتحول للعلمانية ! أنتم الكعب العاىل!  دى مفتوح لكل البشر زى ما أنت فاهم

  ! ؟ فني إرادة اإلنسان ، چييناتكل حاجة ىف ال:  لكن من يرد ىف هذه اللحظة هو روميو

 ، چيني دهوطبعا أنت ما عندكش رحية ال.  چيني بيخليهم كدهبعض الناس عندهم إرادة ألن فيه !  چيينات برضهىف ال … ! موجودة -
  ! ماشى على حل شعركبدليل أنك 

  ! ؟ چييناتناموش هو برضه إللى عمل لنا  ، ويساحمنا كلنا ، هللا يساحمك -

نية ىف  ، إمنا سيحاسب نفسه ، طبعا طاملا خلقك فلن حياسبك ؟ أنت كمان ها تكلمنا ىف الدين - دى ما فيهاش جدال عندى وال 
هذا  ، أن تثريك املرأة الطويلة أم املرأة القصرية ، الفخذ امللفوف أم الفخذ النحيل قصدى أن يثريك.  لكن أ ما كانش قصدى إهانة ،  املليون

م على أفالم ال.  چييناتكمكتوب ىف  لكن قل هلم إن لديك فيلما أو  ، الفاتنات الشقراواتالعاهرات األجنبيات على پورنو و املصريون يسيل لعا
لطوابري عليك عاهرة مصرية ولو متوسطة اجلمال سيرتكون كل شىء لنسبة لألكل ولكل حاجة.  ويتهافتون  أنت بتحب الفول :  نفس الشىء 

ا لذيذة أو حىت ألنك تعودت عليها من صغرك ا رخيصة أو أل چيينية حبيث إمنا ألن آالف السنني غريت مواصفات الربكة ال ، والطعمية موش أل
  ؟ صح وال غلط . ال تستغىن عنهاتت 

يعىن لو واحد شايف فعال كل الستات  ! أنت برضه تقول حاجة غلط  حاج)  : مث يضحك ( ! صح)  : مث يستدرك . ( احتمال -
 چيينيةليه أنتم ىف اهلندسة ال:  أ بس بعد إذنك  حاج ىل سؤال مبناسبة الفول والطعمية ! ؟ چييناته هى إللى قالت له كدهتبقى  ،  حلوين

  ؟ موش قادرين تعملوه بناتى طاملا شايفني أن الستات داميا حلوين ؟ رهمضطهدين الليمون وسايبينه ببذ

.   اهلم والباقى على إللى ما هلوش طعم زيك.  علشان ميشى مع االسم ، إمنا لو فيه ليمون حلو ممكن خنليه بناتى ، ما فيش حاجة صعبة -
  ! حىت تقلبات املزاج نفسها مربجمة ، چييناتكل شىء مربمج ىف ال  ؟  فهمت إللى أ قلته لك وال أل ، املهم

ردى األعصاب ‘:  ويعلق وحيد احلزين ساخرا اآلن اتضح أن االنفعاليني املندفعني  ، أ كنت فاكر كلمة مكنة شتيمة توجه للعقالنيني 
ىن ! ماكينات أيضا م البيو :  مة  م السياسية ونطالب حبر امي ملا بنرفض حر ىن خالص  ، چيةلو إحنا شايفني الناس  اتضح دلوقت أن حد 

امي   . ’ ! هو إللى شايفهم 

اآلن اتضح أن الكل حمتاج يرسى على  ، شتيمة توجه لشخص واحد بس ’ ارسى على بر ‘وأ كنت فاكر  ‘:  ويرد احلاج الضربة بضربة
  . ’ ! بر

لأنت كل حاجة صغرية أو كبرية هلا تفسري :  ويشرد وحيد طويال قبل أن يعود من الفول والطعمية لغاية الدين  ، ونظرية التطور چييناتعندك 
  ! ؟ والسياسة

أنت نفسك قلت كده ىف حكاية الفروة إللى جوه واألحشاء إللى  ،  الدنيا غري الدنياساعتها چيني سرتى لو أنت وضعت نفسك مكان ال -
  ! بره

  ! يبدو أىن كنت أقول كالما ال أعرف تبعاته -
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  ! املستقبل:  ىء اللعني الذى يطاردىن من خلفى طوال الوقتذلك الش

اجر ، أفكارك حلوة  ‘كل من يقابلك يقول لك  رمبا .  ’ لو كانت وظيفىت أى شىء غري الكتابة هلاجرت ‘فأرد بال مباالة  ،  ’ ! عليك أن 
ا بالدة وبالهة.  تلك مل تكن ال مباالة ، كال  ! وهأ.  دودة ، وأعتربه طفيليا ، واحلقيقة أىن أحتقر أصال كل من يهاجر ، أكون كذا أفكارك .  إ

اجر … ؟ حلوة ا ، ال أرى اللعنة الىت جترى ىف دمائهم ؟ أهلذا احلد يرى اجلميع الصورة وال أراها أ…  ؟ عليك أن  لعنة اجلمود  ، وهم يرو
هداب الشيطان الذى تعرف سا يريدون .  املاضى ، والتمسك   ؛ إمنا ال يتخيلون ، ليس ال يريدون ، ؟ كال جتميد التاريخ عند حلظتهم همختيل أ

م ألحرى على  ، مفهوم التغيري نفسه غري وارد أصال على أذها مأو  ا لعنة ال ! ؟ چيينا  ، چيني قبول املستقبل ومعانقة التغيري ، چيني املفقودإ
ت أجسادهم و    . عقوهلمهذا الذى مل خيطئ طريقه أبدا إىل نو

والغرب  ، الشرق ال يفكر إال ىف املاضى ! املستقبل:  إنه ذلك الشىء اللعني الذى يطاردىن من خلفى طوال الوقت ، بل اللعنة لعنىت أ
لث ، يستخدم تعريفا للمستقبل أنه عشر الدقائق القادمة مل تعد ذات الكتابة نفسها .  ال أحد يهتم مبا أكتب.  وأ الوحيد الذى أفكر ىف شىء 

حىت من ال زالوا يقرأون تقول .  ومل يعد أحد يقرأ ، كل شىء صار ڤيديو.  اإلنرتنيت صارت قربا ضخما لكل ما كتب أو سيكتب.  فائدة أصال
عامل تقرر أن تقرأ ما  رمبا حني حتكم احلواسيب ال . اإلحصاءات إن القراءة ال متثل إال جانبا ضئيال مما يتلقون من معلومات عرب الصور التليڤزيونية

  ! ؟ أين أنت  هالة اللعينة.  ال غرابة أن أحد ال يفهمىن أو يهتم بكالمى.  ال غرابة من كل هذا االغرتاب.  كتبت

م يرون اللعنة جترى ىف دمى أ الم عن ما الدنيا كلها انتقلت للك ! هو اللعنة الىت ما بعدها لعنة ! فعال.  لعنة املستقبل ، اللعنة األفدح ، إ
ت الصغرية .  أقول هى املستقبل وما عداها هو ردة للخلف ، وظللت وحدى أراهن على احلداثة،  احلداثة- بعد تشظت اإلنرتنيت ملاليني الكوميو

نوية وأن سيظل دائما أبدا  ، السرية وشبه السرية ا ظاهرة مؤقتة وستعود  العجلة مرة أخرى  وفعال استدارت . ’ الكبري كبري ‘وظللت متمسكا 
وهام ما بعد ، وثبتت صحة كالمى تركوا  ، احلداثة وإغراق اإلنسان ىف ذاته اجلوفاء- لكن مل يبد أى حزن على خصومى وظلوا على هيامهم 

مى بذلك الشىء الغىب املدعو  ، اإلنرتنيت وعادوا للمقاهى م ببضعة أالعيب لفظية راحت تعايرىن حبزىن و وقالوا  ، املستقبلبل ردوا على كعاد
  ! السعيد ’ املستقبل ‘احلداثة هى -لنسبة لنا ما بعد ،  فليكن ، تسميها رجوعا للخلف:  ىل بتفاخر سادى متلذذ

 
  كل ما ىف األمر أىن ولدت بلولب مزدوج كتب أمام خانة الدين فيه كلمة علماىن

مثل چييناتكم أو كما قال يسوع املسيح أى فضل لكم إذا كانت  ،  علماىن أى فضل ىل ىف كوىن ؟ مث أى فضل ىل ىف أن أفكارى حلوة ! هأ
ا ! ؟ چينيالدين وال ؟ چييناتى قبل نصف قرن قرأت لسارتر قوله  ؟ ويشبهونىن بغباء إمساعيل يس ، ما اجلديد ىف هذه أصال حىت يهزوا كياىن 

ولو  ، م لو أنت حتب محل السيوف ودق الرقاب اذهب لتستفىت أمراء اجلهاداليو .  الكاهن أم جارك العلماىن ، أنت الذى ختتار أيهما تستشري
أو لو كنت حتس مبيل أكثر للخروج من  ، أردت السكينة وهدوء البال اجلس واقرأ من كتاب الكفار بعض ترانيم داود أو موعظة يسوع على اجلبل

كل ما ىف األمر أىن .  چييناتك وليس شيوخك هى الىت تقرر لك ماذا تفعل ىف كل األحوال.  البيت اذهب جملالسة شيخ الطريقة الصوفية اجملاور
زى بتوع  ’ بدون ‘ ! غري حمدد اجلنسية ! ال شىء ؟ ماذا كتب ىف خانة ضهرى.  ولدت بلولب مزدوج كتب أمام خانة الدين فيه كلمة علماىن

!   فشب على دين أبيه وأمه ، ىن بقصة الطفل الذى عزل عن كل شىءمتاما كما أغاظ . سأغيظه حتما لو قلت له هذا ! أكيد يعرفهم ، الكويت
ىف اإلسالم يولد الطفل على دين الفطرة وأهله هم يهودونه أو  ؛ سأرد له الغيظ حني أخربه أن كالمه أكرب دليل أنه ال يفقه شيئا ىف الدين

وشج أية  ، فطرة القتل وشج العنق من الوريد للوريد ، فطرة الوالء والرباء ، دين فطرة بدو اجلزيرة العربية ، ودين الفطرة هو طبعا اإلسالم.  ينصرونه
ا الشعرى هجاء النىب   ! شجها بني بعريين ، شاعرة عجوز يزين هلا شيطا

لغيب ؟ أهى هو سر شقاءك أم لعلها سر سالمك الداخلى أيها املسكني ضهرى ؟ چييناتال  ؟ أهذا هو سر استسالمك للقدر وسر إميانك 
أو ترسى على بر  ، وال تعرف ماذا تفعل كى ترضى كليهما ، چيني احلداثة داخل دمكمع يتعارك طوال الوقت چيني الدين و  ، أى سالم ؟ سالم
ذات مرة أخذتىن أمى حملل لألصواف ىف .  عذاب مقيم ! ال شىء ؟ ال تعارك بعضها البعضچييناتى مباذا أفادىن أن  ؟ وماذا عىن أ ؟ أحدمها

ومل أكن  ، ما أن مشمت رائحة الصوف حىت جتسدت صورة مصانع مانشتسر ىف خياىل وضجيجها ىف آذاىن.  وت كى تشرتى قماشا هلا وىلبري 
وما أن  ، حني أصر أحد زمالئنا أن نتسلل لعدة ساعات لبلدته قوص ، يوم رحلة األقصر وأسوان هذه تكررت مرة أخرى.  أعرف شيئا كثريا عنها
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حىت وجدت نفسى أنظر تلقائيا بسرعة لألرض  ، ) وكانت املرة األوىل الىت أمسع فيها مثل هذا الصوت (لوردية ىف مصنع السكر مسعت سرينة ا
نية جتسدت مرة أخرى صورة  ، ففوجئت بتلك القضبان الضيقة الىت تسري عليها قطارات املصنع عابرة املدينة واحلقول والنتيجة أن ىف أقل من 

خذىن إليها رغم استغرابه من أىن ال .  حضارة الصناعة اإلجنليزيةوصو ورائحة  جلامعة من املنيا أن  هذه الرحلة شجعتىن أن أطلب من زميل ىل 
ملنيا ونواحيها عدد كبري من حماجل للقطن ومصانع للغزل وأخرى للسكر.  أحب الرحالت كثريا ا بعض املاكينات  ، السبب أن عرفت منه أن 

وأيضا معظمها  ، وكذا يوجد ىف القلب السكىن للمدينة مصنع للثلج وآخر لتعبئة الكوكا كوال ، مبا فيها بعض من القرن التاسع عشر ، جدا القدمية
تىن من أية قراءات ، تلك الصور واألصوات والروائح توجد ىف چييناتى ! جيلب العمال من املدينة بسارينة  ، چييناتك  ضهرى ليت ىل .  ومل 

  . لكن ترتك ىل بعض سالم داخلى ، تتقاتل ما شاء هلا

م غري متطابقني ىف الدين ؟ أجداد األجداد ؟ أبو أبيه أم أم أمه ؟ ماذا عىن أ ؟ أبوه وأمه ييبو بسرعة أية أن جيچيينات رمبا على علماء ال.  إ
هذا كان سيكون أفضل بكثري من التطبيل اهلائل إللغاء خانة الدين من  ؟ انيةالعلمأم تانتية سپروتاإلسالم أم ال ، صفة هى السائدة وأيها املتنحية

أ كنت أفضل أن .  إمنا أن تلغى خانة ذكر وأنثى ، التحدى احلقيقى ليس هذا.  ال أكثر ، لقد فعلتها احلكومة كى تريح دماغها.  بطاقة اهلوية
نة مساحة للحرية الشخصية يعرب فيها كل ف ضهرى رمبا  .  ’ سقوط اآلهلة ‘أو  ’ علماىن ‘كثريون كانوا سيكتبون .  رد عن ذاتهتكون خانة الد

ا خانة بيضاء أو يطلبون حىت حذف .  ’ اجلنس ‘وروميو مثال كان سيكتب  ، ’ إيزيس ‘كتب  كثريون سيكتبون عالمة إكس أو شرطة أو يرتكو
نة ‘:  شيئا أكثر موسيقية بل سأكتب ، أ شخصيا مل أكن سأكتب علماىن.  اخلانة برمتها هى  ! شىء حمري . ’ ! د هى الد هل كنت أ
ن هراء ، بعلمانيىت بيىن وبينك هى نفسها هراء وقبلها كانت روما أروع وقبلهما كانت أثينا أروع  ؟  أم أعلن رأىي أن كل ما بعد د من األد
ذلك أىن ىف احلقيقة  ،  أ شخصيا مل أكن سأكتب علماىن ! طالقا هو قتل سقراطويوم أطل الدين برأسه عليها كان أول ما فعلوه إ ، وأروع
إلله احلقيقى الوحيد ىف كل الكون وىف كل التاريخ ، مؤمن اإلله الوحيد الذى ال خيشى  ، اإلله الوحيد غري املوهوم أو املتخيل أو املخرتع ، مؤمن 

 ، بلى.  يسمح لك فيها أن تراه بعينك كلما نظرت ىف تليسكوپ أو ميكروسكوپ ، ناكبل ىف الواقع هو يسكن ه ، الذهاب ملختربات العلم
ء  (وكتبه  ) أرسطو وداروين وأينستاين (ومالئكته  ) أمنا الطبيعة (هلل أؤمن سأكتب .  سأكتب مؤمن ومبلء الفم ورسله  ) والنسبيةصل األو الفيز

خلطيئة األصلية ،  ) االرتقاء واالنقراض ( قدر خريه وشرهلو  ) پىاألنرتو  ( واليوم اآلخر ) أ وهالة ( ما  . ) تفاحة نيوتون (بل إىن أؤمن حىت 
نىت احلقيقية ! علينا ت إطالقا ، رمبا كان جيب أن أكون أكثر صدقا وأكتب د ا أروع الد نة الوحيدة ىف التاريخ الىت تعطيك   ؛ ال سيما وأ الد

  ! الويسكى:  ئلةكافة األجوبة على كل األس

لكنها  ، األفضل تطورچيني تقول إن العلمانية املادية هى ال قصة الرباغيث الىت تصيب رقاب الدجاج.  السائد واملتنحى ! آه ؟ أين توقفت
ا فاسدة ، زجاجة الويسكى اجلديدة هذه ليست كسابقتها . چيينا ضعيفا متنحيارمبا يكون  ، چيني آخرإن تناصف مع  السائدال تقول إنه    . إ

لغيب ؟ أهذا هو سر سالمك الداخلى أيها املسكني ضهرى ؟ چييناتال مث ما هذا اللغز  ؟ أهذا هو سر استسالمك للقدر وسر إميانك 
وأنت ال  ، ىتأ ال أقرأ ىف الدين حىت ال يضيع وق.  ها مث شىء مشرتك بيننا أخريا !  للمهزلة ؟ تقرأ ىف كل شىء وال تقرأ ىف الدين ؟ العجيب

رمبا مثلى مل تقرأ .  وتوقفت ، رمبا مل تقرأ مثلى سوى سفرى التكوين واخلروج ! بيننا ’ تطابق ‘بل رمبا مث  ، أوه ! تقرأ ىف الدين حىت ال يضيع إميانك
 ! ؟ ما املشكلة ،  نعم … ! ؟ إله ….  ’ اإلله ‘بل قل أيها  … ؟ حاج …!  ’ احلاج ‘أيها  ، أو رمبا فقط قرأته مؤخرا ، الكرهان أصال

هكذا كل اآلهلة على ما  ، ال غرابة … ! ذلك اإلله اآلخر مل يعرف بوجود الشيطان إال حني وجده فجأة جالسا وسط الناس ! عادى …
  ! يبدو

املعلم أىن ال  ورحت تقول ىل من علياء العامل ، اپندوراكل فضلك أنك كنت تعلم أن مثة لعنات هائلة داخل صندوق .  أنت لست أشجع مىن
الهتمام مبوضوع ال أما أ  ، أنت جبان ألنك كنت تعلم ما بداخل الصندوق ووجلت عن فتحه ، لعكس.  چييناتأدرى ما أ مقدم عليه 

  . فعلى األقل ليس ىل موقف بعد

هل ذلك الكالم كله قدمي .  مانياومع ذلك ترفض أن تكون عل ، أنت تقول كالما أشد ضراوة من كالمنا حنن العلمانيني ! أنت لغز حقا
لضبط ، أ موقفى واضح ! أنت لغز ، فعال ؟ أم بعضه استجد بعد حمنتك األخرية أمام ونس ، لديك  ! نفسى أفهم ! ؟ لكن أين تقف أنت 
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عجيبة ختلى الواحد  بطريقة ’ م اآلخر ‘بتجيب الفكرة  ؟ ؟ أرسطو نفسه ما وصلش للى أنت واصل له أنت بتفهم طبائع الشعوب كده إزاى
  ! يروح ميوت نفسه أحسن

 ، مىن املمتلئة نعمة فكرت نفسها ىف االنتحار.  اآلالف ينتحرون ىف مصر يوميا ! فقط انتحر.  بل حىت ال تقرأ ، ال تكتب ؟ طب واحلل
 ، لديك رمسيس.  ء به ظهره من معارفأرسطو مل ينتحر رغم ما  ! فقط عش.  ال تقرأ ، ال تكتب ! بل عش ! كال.  ورمبا ال تزال تفكر فيه

الحتقار.  اآلخرون هم اجلحيم.  قط -وال حىت ىف كوابيسك-رحلة دانىت الىت مل ختضها ىف حياتك  ا حقيقة .  هذا ليس ترفا وجود أجدر  إ
فه مثل سارتر .  أكثر تفاهة ، ثقف غري وجودى مثلىأو مل ، موضوعية يدركها السياسى اخلبيث واالقتصادى اخلبري قبل أن تكون هاجسا ملثقف 

ا نكتة أن حاولت يوما إنتاج األفالم.   جرذ الكتب ، حقيقة مل تدركها أنت قط بل رمبا  ؟ ماذا تفهم أنت عن الناس حىت تصنع هلم أفالما.  إ
  . هى نكتة أن أصبحت كاتبا ألى شىء من األصل

  ! ىف صحتك  جدتى …

 
  ! ىف صحتك  جدتى …

بط من السماء ب ، نعم ن ال    ! چيينات:  حسنا- إمنا يصنعها بشر من حلم ودم و ، شووتاپار أعلم منذ نعومة أظافرى أن األد
م خلقوا متاهة دائرية ضخمة من األكاذيب الصغرية   ، الفارق بينكم  خمرتعى اإلسالم السذج وبني مبتكرى املسيحية البارعني أ

  ، حبيث ىف النهاية ال تعرف من أية نقطة ميكنك الفكاك منهابنوا الواحدة فوق األخرى 
ألحرى ينقضى عمرك قبل أن تتوصل إىل أين تكمن اخلدعة   : أو 

  ، والسقوط حيتاج خلطيئة أصلية ، واملخلوق حيتاج لسقوط ، واخلالق حيتاج ملخلوق ، ىف البدء كان هناك خالق
  ، وسفك الدم حيتاج لذبيح ، دم واملغفرة حتتاج لسفك ، واخلطيئة حتتاج ملغفرة
  ، واأللوهية حتتاج لالختفاء ، واملواصفات حتتاج أللوهية ،  والذبيح حيتاج ملواصفات

  ! واإلرادة حتتاج لذراع اخلالق ، والطاعة حتتاج إلرادة ، واإلميان حيتاج للطاعة ، واالختفاء حيتاج لإلميان
خلال!   لعار االستدالل الدائرى خلالقلقد بدأ    ، هكذا تصبح أسهل تصديقا ، هكذا حقا تكون األكاذيب الكربى …!  ق وانتهينا 

ن الىت تقنع شعوب العامل األول ائم العامل الثالث ، وهكذا تصنع األد   ! ال الىت تفرض قهرا على 
  ! دمحم ؟  من الذى مسعه.  هللا ذلك قال ؟ ما الدليل.  يقول دمحم إنه رسول:  أما االستدالل الدائرى لديكم فال يزيد عن اآلتى

ئسة ؛ أهذا كل ما قدرمت عليه !  كل العار   ؟ ’  قال الرسول ‘ ، ’ قال هللا ‘:  خطوة واحدة 
  !  بعر شبه جزيرة البعر ، دين  جهلة  سفلة يصنعهكذا أ

تى على خاطرى أن زكر بطرس أعظم من اخلديوى إمساعيل هل استدرجت للعبة العرب  ؟ ذهب عقلى هل ؟ كيف مسحت لنفسى أن 
لكالم ح البال ؟ املمجوجة أن أحل كل األشياء  مبجرد  ، متاما كأى سياسى عرىب أو رجل دين مسلم ؛ أقول إن زكر بطرس مفارقة وأمضى مر

 ؟ إلهله اجلبار كرامات مزعومة أخرىأو  ، وأضاف لسجل انتصارته احلربية نصرا موهوما جديدا ، أن حيل املشكلة بتلفيقة كالمية فقد انتهت
ألعظم من اخلديوى إمساعيل.  بل مفارقة مزدوجة ، األسوأ أن زكر بطرس ليس مفارقة  -٢ ، رجل دين أى شخص ظالمى -١:  من أمسيته 
مه ، فقط مهنته الكالم ، رجل مل ينب يوما قنطرة ومل يشق ترعة هل خنت منهجى العلمى كى .  يتهحتديدا الشىء الذى طاملا ازدريته ومل أعرتف 

ا جمرد مفارقات ن اعتربت الكالم ميكن أن يكون أعظم أثرا من بناء املصانع ؟ أصف األشياء الكربى    ؟ هل خنت ماديىت 

ا ضد العلم ، أ ال أحب عبارة عجيبة هى مسالك أمنا الطبيعة ؟ ملاذا يتأخر مفعول الويسكى اليوم ا ، إ تشتغل  لكن هل صحيح أ
لوكالة على ال ؟ أحيا لكالم على اإلسالم هى حرب  ويكون أثر زكر بطرس  ، فتكون حر مادية ، چيينات العربيةهل ميكنىن القول احلرب 

  ! ؟ هل أ ىف حاجة لدوامة جديدة أيها املالعني ؟ چينيالدين وال ! ؟ ال أعلم أعظم من أثر اخلديوى إمساعيل

طاملا  . لن تفهم أبدا ، وتعتقد أن خمك أفضل من مخ أينستاين ، طاملا أنت تفكر ىف الدين بتلك الطريقة السطحية.  لعنات ضهرى تطاردىن
ت العلم فأنت ال تفهم شيئا كتشافها قد هدمته.  حتاسب الدين بنظر  ، طاملا تنقب ىف الدين عن تناقضات ومفارقات داخلية وتعتقد أنك 
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نالت!  فأنت ال تفهم شيئا جيل ، ناقض موجود ىف كل األد ن حرقت فيها املصاحف واأل فقط  ، الفارق هو فارق كمى ال نوعى ، وكل األد
ن األغبياء اجلهلة الذى شكله األعراىب األغىب واألجهل عثمان بن  ، ڤاتيكانفارق الذكاء واملستوى األكادميى بني جممع نيقية وال وبني جممع العر

 ! طبعا.  أن املعيار الوحيد للصواب واخلطأ هو مدى صلة الدم:  احداشيئا و البدوية البدائية چييناته علمته  -خيص العلمفيما -الذى  ، عفان
بت  املقارنة  ؛ ) أو حىت الشافعى (هيهات أن يتوازى املستوى األكادميى واملعرىف والفلسفى أو حىت الثقاىف العام ما بني األكويىن مثال وزيد بن 

وكل تفكريهم أن احلرق العشوائى يكفى وحده ملسح التاريخ أو ملنع  ، أولئك مل يسمع أيهم من قبل عن كلمة منطق أو بديهة !  دة أصالغري وار 
ت واإلقصاء على حفظة الكرهان املخضرمني وتوكيل صىب غر  ، سطور مصحفهم من اخلناق مع بعضها البعض لضرب واإلها يال  وأن اال

ن جيعل كل األمور تستقيم لألبد ، جبمعه عوضا عنهم  ، التفكري الوحيد الذى ميكنهم استيعابه ىف بيدائهم البدائية شديدة العدائية تلك.  كفيل 
للقصة الكاملة جملمع القسطنطينية اإلسالمى  ( !  مدى قدرتك على دق السيوف ىف األعناق:  أن القداسة ال تنشأ وال ترتعرع إال مبسوغ واحد

أما عن ملاذا كتبوه بال  ، ارجع للسنجستاىن ’ الدين عند هللا احلنيفية ‘وللمزيد عن قرآن املخضرم عبد هللا ابن مسعود وأن  ،  للسيوطىارجع  ، هذا
كلمة قرآن نفسها أرادت  ؛ فلغتهم مل تكن تعرف أصال اخرتاعا امسه الكتابة ، فال تبحث ىف أى مكان ألنك لن جتد إجابة ،  نقط وال تشكيل

نه هو الذى أدخل القراءة والكتابة للغتهم اهلجني اللقيط الوغد هذهاإلحي   . ) ! اء 

لضبط خلقه اإلنسان  ، تعرفني أن اإلنسان خلق اإلله على صورته ومثاله:  فقط خذى هذه حتية لك مىن  هالة لكن هل تعرفني أى إله 
مر مالك املوت أن يقبض روح نفسه اإلله السفاح احلقود ال ، لقد خلق إله اإلسالم ؟ العرىب اجللف ذى ال يشبع من املوت أبدا حىت يوم فيه 

نة عرب التاريخ . بل واألدهى أنه ىف نفس الوقت إله املواخري الفاجر الداعر ، فيخلو العامل له وحده ذلك أن إله  ، ال يوجد إله للمواخري ىف أية د
أو كما تقولني  ، هذا ينطبق على كل ما خيلقون.  ال بعر اجلزيرة ال شبيه هلم بني كل األعراقوالسبب أن أص ، اإلسالم ال شبيه له بني كل اآلهلة

ء ينضح مبا فيه ‘عادة  ا األنثى الىت ال  ؛ مل أفهم ما هو املعىن احلرىف لكلمة حورية إال مؤخرا.  ’ اإل طاملا كنت آخذها على احململ الغرىب أ
لكن وحدها األلوان الفاحتة  ، مبا ىف ذلك العيون شديدة السواد ، لذات إذا كانت ذات شكل واتساع معينني كل العيون مجيلة ، نعم . تتزاوج

لدوار يوم مسعت أمى تذكر كلمة احلور .  هيك طبعا عن العيون املتالونة املتقلبة كعيون مىن ، من األزرق أو البندقى أو العسلى هى الىت تصيبك 
ت فائقات البدانة ومقعدة كل منهن ميل من األرض ، الشهريات موديالت القمةء من العني قفز إىل خياىل شى  ، لكن عرفت مؤخرا أن احلور

ن لسن إال جوارى جنس ال كرامة هلن فأين هذا من مجال أو كاريزما أو مشوخ سيندى أو كلود أو  ، أى للدقة عاهرات بال أجر ، واألسوأ أ
، مث بعد ذلك يقولون لك إن اإلسالم   مجال من خلق خيال أعراىب قحف جلف جوعان شظف كمحمد غري هذاماذا تتوقعني ملعايري ؟ چيزيل

  . ) ! ؟ أو هل حقا يوجد ىف الكون شىء واحد صاحل لكل زمان ومكان ( ! ؟ صاحل لكل زمان ومكان

مل حيدث يوما أن تكلمت عن  ! ال حيتمل التفاوض مستوى ! أ ىل مستواى اخلاص ؟ ما الذى أتى ىب من عليائى هلذه الرمسيس الكابوسية
م لـ .  األنبياء أو اهتممت  مع احرتامى للمتنىب ولزعمه النبوة ولبيت شعره الذى  ؟ وأ نفسى أفضل منهم مبا ال يقاس ، ’ أنبياء ‘كيف أهتم 

ل أمر قصرية كى حيوى كل حروف اهلجاء ىف بيت واحد من ذلك البيت املكون كله من أفعا ، يقولون إنه مشهور وقهر به إعجاز القرآن املزعوم
ريخ الشرق األوسط ، وزن شعرى معروف تى أ  ، مع كل احرتامى لكل من تباهى بقدرته على التنبؤ ىف  تتنبأ الىت أعتربها متواضعة كتا

لنىب الكذاب أو شىء كه!  ؟ ملستقبل أفضل منهم مجيعا مليون مرة من فرط طيبته ال يعلم أن مبجرد أن قال أحد  ، ذاضهرى الساذج يصنفى 
  . أنه نىب قد صار كذا

أو  ، أو تقدم رءوسهم على أطباق للراقصات اجلميالت ، ممن حتملهم املركبات النارية للسماء ، ستثناء بعض الدراويش املهوسني الطيبني
كلها ىف  ،  چندات قهر وبطش وسيطرةأ ، بلطجية ،  فتوات ، سياسيون ،  قادة عسكريون ، الكل هجامة حمرتفون ، يعلقون على أعواد الصلبان

وهناك من هم أسوأ .   أرسل قائد جيوشه ملعركة ال عودة منها كى يظفر بزوجته اجلميلة ، ومغتال ’ زاىن ‘نىب الرب داود .  وىف ذات الشخص ، آن
ا ، الىت ال أحب الكالم عنها ، ةالعطر -كلكم يعرف أفضل مىن ألف مرة سريهم العطنة ، من داود ألف مرة أو  ، ألىن مل أتشرف أبدا بقراء

  . تشرفت قليال

 ، لقد جئت من أجل قليل من الكالم حيرك عضالت وجهى وخيفف عىن االكتئاب ؟ ما الذى أتى ىب من عليائى هلذه الرمسيس الكابوسية
اليوم  ، كنت أشرب كأس ويسكى واحدا.  فاقم هؤالء اكتئاىب ومل حيلوه لقد.  ومل آت لكل هذا القدر من الكالم وكل هذا القدر من االكتئاب
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مل أعرف يوما ىف حياتى العقلية أى  ؟ كل ما عشته مل يكن إال حياة معقمة  !  لبؤسى وشقائى.  شربت زجاجة كاملة وال زال الليل مل ينتصف
اپندورا أم لعله صندوق  ؟ أسود لطائرة حيوى كل ما مل أعلم قط من أسرار أهو صندوق ؟ ما هذا العامل األسود الذى هويت إليه.  من هذا اهلراء

غالبا رمسيس كلها ما هى إال   ، نعم ؟ أم هو نوع من رحلة دانىت للعوامل السفلية ؟ ما أن تفتحه حىت تنطلق كل الشرور ، الذى قال عليه ضهرى
تيىن مباء يبلل جفاف حلقى املعذب ، ستأتى أمى اآلن لتوقظىن منه.  ال شك أىن أرجتف وأهذى . كابوس بل مل أعد حىت .  ال أعرف.  و

  . أعرف ماذا أعرف وماذا ال أعرف

  . اپندورا ال ميكنك غلقهأعرف فقط أنك حاملا فتحت صندوق  …

فينتزعه فيجعله ىف الصغار ىف عنق أحدهم  إىلأيعمد أحدكم  ؟ عن يد وهم صاغرون ؟ ما الذى أتى ىب من عليائى هلذه الرمسيس الكابوسية
.  هذه ليست فكرة عشوائية ىف فتوى عشوائية ىف خطبة عشوائية لشاب عشوائى أصبح خطيبا عشوائيا ىف مسجد عشوائى حبى عشوائى ؟ عنقه

عد وخليفته شخصيا املباشر ىف مق ، أحب الرجال إليه ، وعلى لسان ابن عم النىب ، بل وحسب ذروة كتاب التفاسري ، هذا الكرهان نفسه
مل يرتكب أحد ىف  ؟ ما هى نقطة النهاية لدى مثل هذا الفكر.  وحرب اإلسالم األول واألعظم وكبري كهنته بال منازع أى وريثه الديىن ، اإلفتاء

بل  ، ندريةعمر بن احلطاب واحلطابة أمر حبرق مكتبة األسك ؟ هل هو النهاية.  التاريخ مذابح مثل خالد بن اللقيط واللقيطة سيف الالت املذلول
اية ، ؟ ال هل هو النهاية.  قائال إن الكرهان به كل شىء ، وحرق مجيع الكتب حني .  اهلدف متحرك طوال الوقت.  الواضح أنه ال يوجد خط 

ابن تيمية الذى  . أصبح كافرا اليوم ، پراطوريةعمر بن احلطاب واحلطابة الذى بىن اإلم.  سيالحقوننا إىل املريخ ، حيكمون االستيالء على األرض
لكفر ، ها هو يباهى حبرق عمر للكتب ويبجله عليه أعظم تبجيل ، ويعتربه اجلميع األشد تطرفا ، قرأته للتو اآلن عمر  .  وقطعا مل يصفه أبدا 

ا كل شىء   ، هل فعال احرقوا مجيع الكتب مبا فيها الكرهان ؟ هل فعال احرقوا مجيع الكتب.  ورمبا ابن تيمية نفسه بعد قليل ، كافر فسورة التوبة 
أليست هذه النهاية احملتومة أية عشرية  ؟ أمل يفعلوا هذا فعال طوال الوقت ؟ ألن يقتلوا بعضهم البعض بعد ذلك ؟  كما يقول ونس وصحابته

دق املعاىن حرفية  ؟ ال يشتغلون شيئا ووقتهم كله موجه للتناسل ورعاية األفراخ ؟ دوكينز فيما يقول ، نغشاشو الچية يتسيدها بيولو  أليسوا سرطا 
اية ؛ للكلمة أليس كل املطلوب عدد كاف من املغفلني كى يتعيشوا على  ؟ مبجرد أن وجدت حفنة منهم لن يوقفها شىء عن التكاثر إىل ما ال 
  ؟ هل هناك خط للنهاية أبدا ؟ غفلتهم

وما فيش حد بيفكر يضرب حد على قفاه  ، رى ها يقوىل ده كالم فارغضه.  فيما يرسم يوميا من سيناريوهات مؤامرة ، ونس محل وديع إذن
ا ، وحتما سيقرأها شاب ما يوما ، لكن األفكار موجودة.  دلوقت حىت لو كان مرشد  ، ويقول ملن يعارضه أنت كافر ، ويقرر تطبيقها ، يعجب 

كفان التقية  ، حىت لو كان اخلليفة أو املرشد أو خادم القرفني الشهريين ، ض األبراجسينشئون تنظيما ويسقطون بع . اإلخوان نفسه املتدثر حلني 
  . يعقد نفسه ىف ذات الوقت صلحا مع أمريكا متهيدا ألن ينقض عليها االنقضاض األخري

هو  ١٩٧٣پرتول ىف أمل أكن أقول إن قطع ال ؟ بل أقصد أليست أفكارى أ ، كال ؟ أقصد أليست أفكار ضهرى ؟ أليست تلك أفكارى
فكرة مل أجرؤ على كتابتها  ، لقد كنت أقول هذا معتقدا أنه فكرة متطرفة اهلدف منها الصدمة وإظهار ختلفنا ! لكن مهال . بلطجة ولصوصية

ل ، هذا التحرز كله مل يكن أكثر من جمرد خراقة بسيطة صرحية مىن ، ال ؟ بل اكتفيت مبناقشتها شفاهة مع معارىف ، أبدا كما يقال   ڤانيلياخراقة 
فه.  إلجنليزية إن كل  ، يقول ببساطة ال يفوقها شىء ىف برودها ، ما قيمة هذا وضهرى الذى يزدرى اآلالت الىت مثلى.   ىل من سطحى و

ريخ بلطجة ولصوصية واآلن تتآكل  ، چانچاويدروتني يومى منذ األنبياء املشرفني حىت صدام سارق الكويت والبشري زعيم ال . ريخ املنطقة هو 
رفض أن توقع عليه  ، حىت حني حاول هذا األخري اغتياله ىف أديس أ.  لطاملا محى مبارك القذاىف والبشري . حدود مصر من جديد على أيديهم

ت به واغتصابة ألرض وأهل ونساء دارفور.  األمم املتحدة عقو جلانب تنظيم  بل وقف.  وحاول محايته حىت الرمق األخري ، وقف إىل جانب 
لضبط.  ىف الصومالحكمه پيا القاعدة حني أسقطت إثيو  تنا إال  ؟ من غزو مسيحى أسود من اجلنوب ملصر ؟ مم كان خياف  ما حدث أن مل 

ا تبدو أصولية إسالمية أحيا.  أ مل أفهم أبدا سياسة مصر األفريقية ! چانچاويدال أم  ،  حتيط بناهل هى جمرد إتقاء شر جبهة الرفض الىت.  إ
.   أال يفهمون أن اإلغارة والنهب والسلب توجد فقط ىف الدماء العربية ! اآلن كلهم يغزوننا ؟ للتخفيف من وقع مالحقة اإلسالميني ىف الداخل

ا مل تعرف قط عن املسيحيني السود أو ىف أسوأ  ، يشممن ميكن أن يصبحوا جريا طيبني مساملني يكافحون من أجل التحديث ولقمة الع ، وأ
  ! الظروف بلداء لكن ال يغزون أحدا
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ريخ بلطجة ولصوصية ، نعم ريخ املنطقة هو  م . كل  مسهم ىف مكتب .  حىت البشر يسرقو جتارة العبيد اخرتاع عرىب جيب أن يكتبوه 
ت ليبيعوهم ألى أحد وك.  براءات االخرتاعات ت  ، ل أحدهم من كانوا يقنصون األفارقة السود من الغا بدءا من روما حىت أمريكا حىت بيو
ا رائدة الرأمسالية الىت راحت  ، ألسباب مادية أرسطية للغاية ؟ ملاذا.  پراطورية الربيطانيةاإلم ؟ من أول من تصدى هلم.  ثالثية جنيب حمفوظ أ

القتصاد احلر والتجارة احلرة هل  . لوال هذا الستمرت عصور الظالم دهورا أخرى.  فسهوبديهى أن يكون جزء منها ملكية اإلنسان لن ، تبشر 
فقد إمساعيل  ، قتل عشرات اآلالف من املصريني واإلجنليز ، تصدق أن إمساعيل ورفيق دربه جودرون قابلوا كل تلك شالالت الدم ىف السودان

م كا ، وبعد ست سنوات ضحى جوردون نفسه حبياته ، منصبه وذهب للمنفى نوا ىف نظر عرب السودان مصريون دخالء أو كل ذلك جملرد أ
يقولون لنا إن إمساعيل كان بذخا شديد  ، ) وطبعا ىف خطب دمحم حسنني هلوكة الىت تكرهها هالة (ىف كتب املدارس الناصرية .  إجنليز مسيحيون

أول محالت إطالقا نقلت لقارة كاملة على اخلريطة  ، يةإنه هذه احلمالت املتوال.  لكنهم مل يقولوا لنا أبدا ماذا كان وجه إنفاقه األكرب ، اإلسراف
ما ، إمساعيل وجوردون ، لقد انتهى الرجالن.  كلمة امسها التحضر ، امسها أفريقيا .   حترير العبيد : ألن جعال حر مقدسة هدفا نبيال حليا

هظة سم  ، لضرورة كانت األمثان  لنسبة للخالفة املهدية الناطقة  ال شىء  ، كانت جتارة الرقيق قضية وجود ، بدو السودان العربذلك أن 
  ! أقل

لقد كنتم .  لقد خدعت فيكم يوم قلت إنكم طيبون وإللى على قلبكم على لسانكم.  أرى األمور خمتلفةبفضل مالعني رمسيس  ، اليوم
ستعالء وشفقة طوال الوقت ألح ، كما شخص عجيب غريب مريب كئيب ، تنظرون ىل  .   رى كعبيط أهطل هائم على وجهه ىف الشوارعأو 

املتقدم حني يقوى يصبح قائدا .  بل قل أصبحت أرى األمور ألول مرة.   كما فأر جتارب بني أيدى حفنة علماء ساديني ، إنكم حىت تراهنتم على
ماهذا وذاك ما تؤهله هلما  ! واملتخلف حني يقوى يصبح هجاما ، للعامل قد  . لسبب أو آلخراملتخلف قد يقوى  . أقلال أكثر وال  ، چيينا

 ، قد يقوى لو ظهر وسطه مثال نىب يوحده بسلطة مساوية يسهل ركوع اجلميع هلا.  يقوى بسبب غيبوبة حضارية أصابت فجأة الطرف اآلخر
فقط ستتحول من عبد إىل قاطع  . لكنك لن تقود العامل ، قد ترضخ معظم العامل ، ساعتها قد حتكم معظم العامل.  أقارب وجريان وحىت أعداء

إال لو اعتربت تدشني  ، لن تصبح من البنائني أبدا.  تدمري احلضارة والثورة التقنية ، سيظل هاجسك هاجسا تدمري.  لن تصبح قائدا أبدا.  طريق
ا جبهة املمانعة.  چييناتكهذه هى .  عصور الظالم بناء لكنها لن تقود  ، قد حتكم الشرق األوسط ، جبهة الرفض إللى بيدلعوها دلوقت ويسمو
ى مشروع ، حني حكم اإلسالميون هنا أو هناك مؤخرا.  الشرق األوسط توا  والتعاويذ  ، والصدقات لالقتصاد ،  فقط الفتوات لألمن ، مل 

لكتري األعشاب (للطب  مثال كل من اختطفته طالبان .  قيةمث إن ال طب لديهم لغري املسلم لسبب بسيط أنه ال يؤمن بكلمات تلك الر  ، أو 
م عقوهلمآخر ما ميكن أن تنري به .  هذا آخر أفق للحياة خيطر بباهلم.  ) ! ألنه ال عالج عندهم له ، ومرض مات رته هكذا قبل .  چيينا أ

ا تفاعالت كيميائية دقيقة وال  !  لك من لعني  ضهرى.  مليون سنة وستنريه هكذا بعد مليون سنة برضه  ! هكذا املعادلة إذن.  ميكن تغيريهاإ
ا م اآلخر ‘أرسطو    . سنة ٢٥٠٠لكن قبل  ، ’ جا

هؤالء .  بل ال أعلم أين تبدأ أفكارى أ وأين تنتهى.  كل شىء اختلط.  مل أعد أذكر أين تنتهى أفكارى وأين تبدأ أفكار ونس أو ضهرى
ارا عن الدين وال ىف الربط بني لون جلد  -وقبل أن ينطقوا كلمة واحدة ختص الچيينات-مجيعا  همحظون أىن سبقتچيني ال يلالذين يعظونىن ليال 

بط  ، نعم.  مبا فيه تفسري سهولة انقيادة لعكس طبيعته دون أن يدرى ، وبني تصرفاته دمحم وأصله العرقى ن ال  أعلم منذ نعومة أظافرى أن األد
ا ألغراض تكيفية وأعلم.  من حلم ودمإمنا يصنعها بشر  ، شووتاپار من السماء ب م خيرتعو ملقاومة  ، للسالم الداخلى ، پولوچيةطبيعية وأنثرو  ، أ
؟ قيمته أن أضفت هذه النصوص القداسة تسويغا لالسرتقاق  لكن ما قيمته ، أعلم هذا . ميارسه عليهم العرق اآلخر ’ ظلما ‘ما يعتربونه 

على األقل هذا ما يباهى به  ، قاهلا موسى وهو يسرق ذهب الفرعون.  أموالنا ردت لنا . لعامل وغزوهاواالستحالل واهليمنة على كل أعراق ا
ر املصريون ممن ال يعرتفون بوجودهم أصال ، اليهود يوم  ) رمبا متخيال نفسه وريثا ألمالك ذلك الفرعون (قاهلا عبمعصور .  ويرفضه علماء اآل

ا ا.  أموال اليهود وسرق كل ، سرق القناة من أصحا خذ اهلبات من اإلجنليز والفرنسيني كى يقتلهم  بل قاهلا كل .  قاهلا حسن البنا وهو 
ء : العرب عرب كل التاريخ ومل خيرتعها اإلسالم به منه أبناء العم ومل يرتكوا له إال قطعة صحراء جد   . كل العامل كان خيص إمساعيال و

رخيية أصال ، أحداأ لست واثقا أن موسى قد سرق  صرا أكثر من فئران سرقت قطعة  ، أو أنه شخصية  ولست واثقا أن البنا أو حىت 
وقاهلا بلسان دمحم ومها ينصحان هند بسرقة  ، قاهلا بلسان دمحم ومها ينهبان قوافل قريش.  أقصد عمرا ملسو هيلع هللا ىلص ، لذا يظل إمام القائلني هو دمحما ، جنب
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لذات  ( ’ التقوى ‘و ’ ملعروف ‘أىب سفيان أموال زوجها  إمنا هى سنة ،  ائح أحدكانت ىف حاجة لنص  -وما أدراك ما هند-وكأن هند هذه 
  . ) ! ؟ تسنت كى تلقن لسائر املسلمني عرب العصور

ا تشيك مساوى على بياض لالس . مل تكن يوما خفية على أحد إال أ ’ أموالنا ردت لنا ‘!   للعار شرحه بكل  ، تحالل واالسرتقاقإ
اوند الفارسى س من العرب كنا ىف ‘:  الوضوح والصدق والصراحة املغرية بن شعبة لقائد معركة  شقاء شديد وبالء شديد منص اجللد  حنن أ

ني تعاىل ذكره وجلت فبينا حنن كذلك إذ بعث رب السموات ورب األرض،  ، ونعبد الشجر واحلجر الوبر والشعر، ونلبس  والنوى من اجلوع
ه وأمه عظمته إلينا نبيا من أنفسنا م حىت مل يلحظوا  . ’ فأمر نبينا رسول ربنا ملسو هيلع هللا ىلص أن نقاتلكم حىت تعبدوا هللا وحده أو تؤدوا اجلزية،  ، نعرف أ إ

  ! فهو ببساطة دين للعرب لنهب غري العرب ، أضحوكة مقولة اإلسالم لكل زمان ومكان

لضبط كان ميلكها هؤالء العبيد  ، افل الوجهاء املسفوكة تصرخ اآلن أمامى عرب صفحات سرية ابن هشام الزكيةقو  وال جتد من جييبها أية أموال 
وشكرا  ، لواومل تكن طريق قوافل التوابل بني اهلند والشام كما خدعوك فقا ، ملناسبة مل تكن ثروة كبرية.  تؤهل هلم سرقة كل ثروة قريش ، املشردين

جمرد جلود :  اإلجابة ؟ ماذا كانت حتمل تلك القوافل إللى هوسو بيها : اپتريشيا كرون الىت سألت السؤال الرتاچيدى الذى مل يسأله أحد قط
ه الذى ال كى تنصب له قضيب ، كما لعلك تعلمني-بدائية رخيصة الثمن كالىت داهم دمحم زينب وحاول نكاحها برائحتها العفنة وهى تدبغها 

كما لعلك تعلمني أيضا من  ، السيوف -ماذا غريها-ىف مقابل استرياد  ، ) زائد طبعا محل بعض العبيد املختطفني من هنا أو هناك (ينتصب أبدا 
الف الكيلومرت  ؟ بتضحكوا على مني ! هأ.  السرية العطرة جلمال صحراء كاملة  ودنك منني  . اتتوابل إيه إللى تروح من اهلند لليمن مث تقطع 

لبحر أقصر بكتري ؟  جحا ا تقريبا موش عاوزة مجال أصال ، ما يروحوا البصرة على طول    ! هيك أ

ا سرية عجائبها ال تنضب قته أو بوله هو نفسه عريضة املفعول مجعاء ، إ بة دكتور فليمينج أو بول  إىل آخر املكتشفات  ، من جناح ذ
تلك الىت انفجرت من بني صفحات الكتب الصفراء العتيقة  ،  أو لذة إرضاع ذوى اللحى ، تكن أمى وجيلها قد مسعت عنهاالطبية الفذة الىت مل 

م للفكرة (كما قنبلة نووية قبل سنوات  ى شىء ، ماليني املسلمني اقشعرت أبدا وهذا دليل على استعدادى لتوقع أى شىء  ، أما أ فلم أشعر 
ألحرى فمهت شيئا عجيبا اآلن ) ةمن عقيدة بعر اجلزير  لنجاسة:  ؛ أو لعلى  ا  لشيطانية ويسمو و -بل  ، ملاذا يتهم أغلب األنبياء الكالب 

لذات -للغرابة ا العشرية البيولو :  السبب واضح ؟ ىف تنكر صريح لنسبه الدارج الذى يقول إنه من قصى بن كالب ، يتصدرهم دمحم  چية إ
  ! القوافل الىت يتعيش أولئك من اإلغارة عليهاحبراسة املختصة 

هذا ليس ألن الكل عند البعر  . ڤريوس اجلدرىستثناء  ، چية ىف التاريخىف أكرب مذحبة لعشرية بيولو ،  العربقتل كل كالب جزيرة دمحم أمر ب
لفعل أشرس عدو لإلنسان من منظور اهلجامة إمنا ألن الكلب هو  ، وأن ال فارق عندهم بني أفضل صديق لإلنسان وأشرس قاتل له ، صابون

إلخوان ومحاس وخادم القرفني وأمري قطر ا الكائنات امللعونة الىت :  أو لعل مثة سببا آخر ! أوه ! قطاع طرق القوافل بدءا من دمحم وعمر وانتهاء  إ
ل الوقت أن احلب واإلخالص من املمكن أن تكون أشياء حقيقية وتذكرهم طوا ، الغدر واخليانة:  ني وتتحدى أهم الشيم العربية األصيلة إطالقا

للعنة إذن ! أوه.  وليست جمرد رطانة يسعون من خالهلا للسيطرة على الناس إمنا على ما يبدو كل حيوان محيد  ، احلية احلكيمة ال تنفرد وحدها 
  ! اخلصائل

إليك  ؟ لن تقبل ذبيحته أبدا والزارع شيطان رجيم ،  راة الراعى هو النقاء والطهرىف التو  ؟ ما الذى أتى ىب من عليائى هلذه الرمسيس الكابوسية
ن نرتك األرض خرا:   ضهرى املتباجح ما هو أدهى مروننا  لشغل فيها ، ها هم ىف القرطىب  لكن حنن  ، نقتل كل البشر إن عصوا األمر 

وجعل   ‘:  ما اجلديد حىت فيما أفىت به ابن العباس إذا كان دمحم نفسه من قبله قد قال ! أوه ! ’ صغار ‘هذا  ؟ نشتغل.  نفسنا ال نشتغل أبدا
لذبح ‘حنن نردد  ؛ ضهرى بتاع كلية الزراعة هو الذى فهمها.  ’ ! رزقى حتت ظل رحمى ا ’ جئتكم  لل ونطنطن  ا ،  و ومل نقرأ بقيتها الىت 

لزرع ‘احلكم  حيثيات حلصاد ومل أبعث  وموش االتنني صغار وال رجس من عمل  ، الراجل فاهم أن فيه فرق بني الزرع واحلصد!  ’ بعثت 
هل هلذه الدرجة من البساطة عشت سنوات وسنوات ىف اخلليج كما أبله بليد العقل  ! ؟ هل األمور واضحة هلذا احلد !  للهول.  الشيطان

 . وطبعا ليس غلطة مطبعية ىف كتاب مقدس حقري ، جيرى ىف العروق وليس احنرافا إن تقديس القرصنة !  للهول ! ؟ واحلس ال يفهم وال يرى
لضبط ؟ ما هذا الكالم العام ؟ وظائف تكيفية أنسيت قاعدة .  مل حيدث أبدا أن تعمقت ىف التفكري فيها ؟  هل سألت نفسك يوما أية وظائف 

ت  ىل من سطحى بدد حياته ؟ أن لكل شىء مكان ىف نظرية التطور ت ، ىف النظر م خيرتعون تلك  . ال أكثر ، أو رمبا عناوينها النظر إ
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ت حمددة جدا ن لغا  :  عرفت أيضا أن أصدقائى القدامى كانوا على حق . اليوم فقط عرفت هذه األهداف.  ألهداف رمبا آنية جدا.  األد
  ! الويسكى ليس سبب السكر

وعصر ما بعد ما  ، الصناعة- وعصر ما بعد ، فماذا عساهم يقولون اليوم عن أبناء عصر الصناعة ، هإذا كان الزارع لن تقبل ذبيحت !  للهول
لساموى  چييناتأليست  . إن كلمة نظرية املؤامرة كلمة متواضعة جدا.  الصناعة- بعد من السمو أو  ، أو قل السامى (هذا العرق املسمى 

هى عينها الىت اخرتعت له كل تلك الرخص السماوية  ، الكدح والعرق والتفكريالىت متنعه من  ) السماء أو من سام بن نوح أو من أى ما شاءوا
كى ترفع عنه حرج  ، خري امة أخريت للناس ، أبناء امللكوت ، أليست هى الىت أفهمته أنه شعب اإلله املختار ؟ ستحالل واسرتقاق اآلخرين

يؤه له  وضهرى هو  ، رمبا لدى فصام.  أم رمبا ال فرق بني االثنني ؟ أكالمى هذا أم كالم ضهرى ؟ خواملفكك الر  چيينات جسدهالكد الذى مل 
  . املشكلة احلقيقية هلذا العامل هى رداءة الويسكى ، كال.  أ وأ هو ضهرى

ل الدماغ واخلوف من إعجاز الكرهان نكتة صنعها فقط التقديس وغس !  لروعة بالغة كالم الكتاتيب ، ’ اصطفاك وطهرك واصطفاك ‘
ذا القياس فإن اإللياذة واألوديسا هى أقدس الكتب مجيعا ، القتل شيد سليمان ، ولو  ا أقدم من مزامري داود وأ لنسبة  ، هيك عن كو و

والوحيد الذى يستحق  أنبل وأرهف من أجنبت العرب ، ملعجزة العربية الىت ال تبز أبدا تظل هى ذلك األرستقراطى اجلميل األمري امرئ القيس
قال ما بدا  : أما كنىب فهو أروع من اجلميع أيضا . ) فاالختالف حول نسبه كبري ، بفرض انتمائه له حقا (الفخر احلقيقى ىف هذا العرق القبيح 

مها غزال ىف  هذا حني سرقها هللا هذه  ، مةمث اتضح أنه كان يقصد التنبؤ بيوم القيا ، ’ عن غزال صاد قلىب ونفر الساعة وانشق القمر دنت ‘أ
لكرهان مها ؛ منه ىف تدليسه العلىن املسمى  دع جانبا أنه كعادة هذا اخلالق ىف إتالف كل - طبعا ىف ظل غياب قوانني للملكية الفكرية تردعه أ

لضب ( ’ اقرتبت الساعة وانشق القمر ‘أفسد البالغة فقال  ، شىء تقرتب منه يداه ط من هو أول من خطر بباله أن يشق ىف الواقع ال أدرى 
حبيث أكاد أجزم أنك ال ميكن أن تكون قد تصورت القمر  ، رهبة أبياتك هائلة ! ) املؤكد فقط أنه مثل ذات ليلة ورأى القمر اثنني . القمر
  ! كما حدث وأمسك به دمحم بني يديه وشقه كما زعم ، بطيخة

بعض عبارات عنيفة جدا ىف وصف  ’ پراطورية الرومانيةاضمحالل وسقوط اإلم ‘لك ىف  لقد حملت ؟ أين أنت  صديقى العلماىن العظيم
 Quran is an incoherent:  ال ميكن أن أنسى عبارتك الىت تقزم ببالغتها ليس الكرهان الكريه فقط بل كل كتابة أخرى.  الكرهان

rhapsody of fable, and precept, and declamation which sometimes crawls in the dust, and sometimes is 
lost in the clouds.  .لقد .  لكن لعلك جتد عندى بعض ما ميكن أن تسمع عن العرب واإلسالم ، لقد تعلمت منك ما ال يعد وال حيصى

لشعر العرىب السابق والالحق عليه داب الشعوب األخرى ، اكتشفت أن الكرهان مقار  ة وىف أفضل  ، هيك عن املقارنة  ليس لغو إال 
ا مبراحل ىف ذلك .  احلاالت ثرثرة فه وحكى بدائى وأفكار بسيطة بدائية أولية سطحية كانت كل الدنيا قد جتاوز مشكلة الكرهان أنه برمته كالم 

يها ما يسمن أو يغىن من جوع بدوره ال يقارن بكالم اإللياذة األعمق  والذى ، ال يقارن مثال بكالم اإلجنيل األعمق ؛ أنه الوقت ومل يعد 
ويلها إال هللا.  والىت بدورها ال تقارن بكالم أرسطو أعمق اجلميع ، وأعمق لثة ال يعلم  ات و ت غري بينات وأخرى متشا  قلىب ال  ، ما بني آ
خلف هللا عن .  فقط اسأل د ! ألن أحدا ال يفهم:  طةأو ببساطة على بال ، ال تسأل عما ال تفهم ألنه ما تشابه عليكم قولوا آمنا به.  حتزن

ات  بل اسأل عمر  ، كال.  قصص األنبياء الىت كلما رويت ىف سورة تناطحت ىف روايتها مع السور أخرى ) أى بينها فروق ومتناقضات (متشا
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا واملرسالت عرفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا  ‘بن احلطاب واحلطابة عن 

ت ذروا فاحلامالت وقرا فاجلا ت يسرافامللقيات ذكرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والساحبات سبحا فالسابقات سبقا فاملدبرات أمرا والذار  ر
وجيلدك  ، ’ ال تسألوا عن أشياء إن ال تبد لكم تقتلكم ‘حىت يقول لك  ’ فالساجعات سجعا فاهلبالوات هبال والعبيطات عبطا فاملقسمات أمرا

ت الروعائيات كهذه هى ذروة اإلعجاز اللغوى ، حىت املوت لو  ! ىف حيص بيص نشى نفسهيڤتضع دا ، بت ١٠٢٤كلمات شفرية  ، فاللغزو
إمنا أماله  ، صف الكرهان األخر الذى مل ميله هوإنه جلده حىت املوت ألنه سأله ىف ن ، قلت هذه لونس لقال ىل بعجرفته الىت أ ىف غىن عنها

أن  ، األسوأ . عمر مل حيفظ يوما سطرا واحدا من الكرهان مبا ىف هذا ما أماله بنفسه:  على أية حال لقد جهزت ردى من اآلن.  ورقة بن نوفل
أو لقال لن تفهم الكرهان قبل  . فوظة للخطباءلو قلت ذات الكالم لضهرى لقال ىل إنه كف عن الذهاب للمساجد بسبب املقدمات الطويلة احمل

م وضعوا سطرا منها ىف كل سورة ، عليك أن تقرأ الكرهان الكريه كله حىت تعرف مثال قصة آدم أو موسى أو يسوع : أن جتلس لبدوى ذلك  ، أل
ا بعض سطور والواحدة منها  ، فكل جمموعة سطور صنفت معا ىف سورة حبسب القواىف . أن القافية هى اهلدف قد تكون مكية وحشرت 
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لعكس ، يثربية املعيار احلاسم هو القافية الىت سوف تطرب هؤالء  ، ال مشكلة ، أو قد تشمل ألف موضوع أو حىت ألف تناقض ، والعكس 
سخرية  ’ رسة املشاغبنيمد ‘ىف  ’ إللى ما بيجمعش ‘هل كانت شخصية يونس شلىب  ( ! البهائم وتبعدهم أصال عن التفكري ىف شىء مما يقال

م احملدودة بشأن قصة ما ، بل أيضا ىف التكرار ، أو لقال إن الكارثة ليست فقط ىف التفتيت.  ) ! ؟ من الكرهان يبدأون ىف  ، فحني تنفذ معلوما
ر املكرار لصفحة واحدة.   تكرارها فيما تبقى من السور ء الثر ختصار حكى يوم كامل لبدوى ىف ميكنك ا ، وكما ميكنك اختصار الكرهان الثأ

ما وجهان لعملة واحدة ، مخس دقائق ما ببساطة جهلة ، ليس لدى أى منهما شىء ليقوله:  ذلك أ ا أصبحت موضة اليوم  …!  أل يبدو أ
لكالم عن البدو   ! ما يهمىن أىن لست على استعداد أبدا للجلوس لبدوى ، فليذهب هو وهم للجحيم.  التفلسف 

وستجد فيها كل  ، سطرا منه ٢٠قال ىل الق الكرهان الكريه للمزبلة ألنه يكفيك أول  ؛ يعرف عقدتى مع النصوص الدينية ! مونس أرح
وفوقها   ، الكتاب ’ ذلك ‘وقبلها كلها ستجد حكاية  ، وأخطاء النحو واإلمالء ، وتناقضات األفكار ، ولغو املعاىن ، ضالتك من حشو الكالم
  .  فات إله اإلسالم املريض احلقود الشيطان املضل فائق الشركلها ستجد سافرة ص

ر.  حديث من وسط مليون حديث ٥٠٠٠البخارى ومسلم نقبا عن  العثور عليه  ، إنه دين مفقود ؟ هل هذا دين أم عملية تنقيب عن اآل
ألن هذه الصحاح نفسها شديدة التناقض  ، ة جدامث إن تصحيح األحاديث ليس سوى اخلطوة األوىل املبدئي.  أصعب من العثور على األتالنتيس

ا النسبية ، فيما بينها وما هو املطلق وما هو  ، ما بني ما هو الناسخ وما هو املنسوخ فيها ، وعليك أن تدخل اآلن ىف دوامة هائلة لتقييم أوزا
مث دوامة أخرى للموازنة بني كل واحد منها وبني نصوص  ، إخل …وما هو جممل املعىن وما هو املبني  ، وما هو العام وما هو اخلاص ، املقيد

ألخص جدا نبيكم-ملاذا حيتاج أصال كالم األنبياء  ؟ أى دين هذا.   طبقا لذات املعايري -هذه وتلك- وإعادة تقييمها مجيعا  ، الكرهان لرتزية  - و
تى أ مثال ملثلهم أبدا ، وراءه كى يسدون رقعه بن عباس وشواذ البن عمر ورخص الشدائد ا تفرق أقرب لصقائه ما بني ملاذ ؟  بينما ال حتتاج كتا

 ، ملاذا مل يقل كالما متسقا واضحا ال حيتاج لرتزية أصال.  قال كل شىء وقال نقيضه ، السبب أنه مل يثبت على كالم بعينه أصال ؟ بن مسعودال
ألكثر يكون هو ترزى نفسه تى  ؛ بينما أ ال أنطق عن اهلوى ، ثران كيفما اتفق وىف كل اجتاهدمحم وإهله كا يثر :  السبب بسيط ؟ أو  كل كتا

ت سكرتري التحرير وينتزعه مىن لظللت أنقح فيه لألبد ، حني كنت أكتب مقاال!  قطعية الثبوت قطعية الداللة ، حمكمات هذا ألن من  ، لو مل 
ر أو متن  ، أما أولئك فبمجرد أن رصوا كلمتني هبل جنب بعض ، اقض مع شىء آخر قلته يوماالعار أن يكون ىف كتابىت شىء ظىن الداللة أو ثر

أولئك كانوا جمرد حشرات تلخبط أشكاال .  ونس حمق ىف سخطه على لزكر بطرس ، أوه . قالوا لقد صار لدينا دين وأصبحنا جاهزين لغزو العامل
خذ كل حرف ىف تلك الشخبطات على حممل  ، فوق الرتاب   ! كما لو كانت معادلة الوتر الفائق ، اجلدوهو 

التحرير هو إخالء األخطاء .  مصطلح من الفقه اإلسالمى ’ رئيس التحرير ‘ألول مرة أعرف أن مسمى وظيفىت القدمية  ؟ سكرتري ماذا
لتعدد الرتزية جيب أن أعرتف على أية حال مثة وجه مشرق  ! لقد ظللت أغلب عمرى أشتغل ترز دون أن أدرى !  لفضيحىت.  والتناقضات

ستثناء شوية حروب هنا أو هناك  ! يعىن … !  all-size ! زى األستك.  أنه دليل على أن اإلسالم يصلح فعال لكل زمان ومكان:  لكم به
لكتري ،  سببها اختالف الرتزية   ! هأ ! هأ ! مليون حرب 

لشربلقد قا ؟ هل تعرف على أى معيار رتبوا أجزاء هذا الكرهان  ! مؤشر على حظها من الفضل ، حظ السورة من الطول ! طبعا ! سوها 
سا على مثل هذا اجلهل والتخلف والغباء كخريج صحافة أعطيه صفرا من عشرة للكتابة وللتوضيب :  اخلالصة ! ؟ هل رأيت ىف حياتك أ

اية ال ترابط ال هدف ال حجة ال منطق وال حافز  -وال غري األفكار ال لألفكار-ال يوجد تسلسل  ؛ ولكل شىء ) أقصد التحرير ( ال بداية ال 
لية ألسأت  ، هيك عن أن املعاىن مبهمة مشعثة متقطعة متقاطعة متنافرة متضاربة طوال الوقت ، ملواصلة القراءة لسري حىت لو وصفتها 

لية أعظم إساءة أ  .  ذلك مجيع موضوعات اإلنشاء لكل طالب رسب ىف االبتدائيةمبا ىف ، قطعا هو أسوأ نص كتب ىف التاريخ اإلنساىن.  للسري
  ! ؟ أو هل ميكن حقا أن أجاريك يوما علما أو اطالعا ،  معظم هذا كالمك ، مل آت جبديد ، آسف

ا بعض مقومات اللغة اآلن ! أوه أو مل  ، دون نقطلو تركت لكم لكانت ال تزال تكتب حىت اآلن ب.  ليست لغتكم ، إن العربية نفسها كلغة 
نية وغريها-آالف الكلمات دخلت عليها .  تكن تكتب أصال حبيث أعطتها بعضا من احلياة  -ال سيما من اآلرامية واملصرية القدمية والسري

وقطعا ال  ، لذات كل اإلسهامات الرئيسة ىف تقعيد وتقنني وتدوين ومعجمة اللغة العربية من صنع الفرس.  ومسايرة العامل املتطور احمليط بكم
ولو ترك  ، حىت اإلسهامات ىف حفظ وحتقيق الرتاث اإلسالمى القدمي ال ترجع إليهم إمنا للمستشرقني الغربيني ، شىء من فعل أبناء جزيرة البعر
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كلتامها   ’ ساحرانهذين ل  ‘و ’ هذان لساحران ‘إذا كانت كل من  !  للهراء اجلميل.  األمر للمسلمني الندثرت كل تلك املخطوطات لألبد
 ’ املقيمون الصالة واملؤتون الزكاة ‘و ، كلتامها صحيحة  ’ ذا عسرة ‘و ’ ذو عسرة ‘ ، كلتامها صحيحة  ’ الصابئني ‘و ’ الصابئون ‘و ، صحيحة

لنسبة ىل ، كلتامها صحيحة  ’ املقيمني الصالة واملؤتون الزكاة  ‘و ر كل هذا الكم املرعب من إذا كان من املمكن تربي.  فهذه أخبار رائعة جدا 
سأفعل ما .  سواء كطالب أو كصحفى ، فهذا معناه أىن شخصيا مل أرتكب غلطة لغوية واحدة ىف كل حياتى ، األخطاء النحوية ىف الكرهان

حالة سيبويه للتقاعد ،  وأقول هذا استئناف شئت ىف اإلعراب غوى رائع ىف لقد كان لدى مصحح ل!  وإذا اعرتض أحد سآخذه للنقض وأطالب 
حىت نبيل ابن زوس وهريا كان من املمكن أن يقدم له نسخة كرهان نقية متاما  ، كان من املمكن أن أرسله لعثمان بن عفان كى يساعده ، اجلريدة

ن يقول كان املفروض أ ؛ ’ أمحر ألصحح القرآن اهاتوا ىل قلم ‘اليوم أصبحت أشك ىف دقة عبارة طه حسني  ، ختصار.  من كل األغالط
ب الكلم والفصاحة !  للفضيحة.  هاتوا ىل دستة أقالم م  ؛ رطانة طنانة أخرى مما ميارسون طوال الوقت ،  هلا من أسطورة أن العرب هم أر إ

أصبحوا إله خلق املالئكة ف ؟ ما الغرابة ! لكن مهال ! التخلف ال يتجزأ:  حقا.  ببساطة جهلة ىف اللغة كما هم جهلة ىف أى شىء آخر
فلماذا  ، خلق الكائنات كى تتعايش وتزدهر فتحولت وحوشا وأمراضا تقتل بعضها البعض ، خلق اإلنسان على صورته فاختار السقوط ، شياطني

  ! ؟ تستغربون إن فشل أيضا ىف تعلم النحو

ما  ؟ ’ الشخصية احملمدية ‘:  ب كهذالكىن مل أمسع قط بكتا ، درست الصحافة وأعرف الرصاىف ؟ ما هذا الكتاب الضخم ملعروف الرصاىف
 ألسلوبه  ! أن يهدم نىب قومه بكتاب ال يعمم إال بعد موته:  إنه هكذا سبق فرويد للفكرة !  للهول ؟ مل يعمم قط إال قبل سنوات قليلة ؟ هذا

وبفرض أن ال  ، ة كما يعرفها بدو اجلزيرةذلك طبعا طبقا ملعايري العظم مث يعود ليضيف ىف خبث ، دمحم شخصية عظيمة وكذا وكذا:  العجيب
رسالة .  ال بد أن أمى كانت تعرف هذا الشخص ؟ منصور فهمى ؟ مث من هذا اآلخر ! توجد لدى الشعوب األخرى معايري أخرى للعظمة

؟ عندهم  فآثر الصمت لألبد ، هوعندما عاد إىل مصر فصلوه من اجلامعة وحرضوا العامة على قتل ، دكتوارة للسوربون عن وضع املرأة ىف اإلسالم
بصراحة مل أختيل كتبا صرحية تفضح اإلسالم وفسق وإجرام نبيه .  الرصاىف الذى أخفى كتابه يعترب بال جرأة تقريبا ؛ ال تقارنجرأته  إن ! حقهم

مسائها إال ىف هذه السنوات األخرية ذه املعلومة ! أوه ؟ هذا أمر مذهل ، ١٩١٣لكن كتاب من  ، وتسمى كل األشياء  إن :  سأغيظ ونس 
لضبط ، الثورة ليست فيما يؤلف اآلن عن اإلسالم أو فيما يقال على القنوات املسيحية هذا الذى مل يزح  ، وهو كثري ، إمنا فيما كتب قبل قرن 

كنت أعلم قطعيا أن هذه   ؟ الربيطانيةالسنة السابقة مباشرة على إعالن احلماية  ؟ ١٩١٣ ؟ كيف فاتىن هذا  ! أوه أخرى ! عنه الستار إال اآلن
ا وصلت هلذا االرتفاع فيما خيص العلمانية أيضا ، احلديث هى سنوات الذروة ىف كل التاريخ املصرى   ! لكىن مل أكن أختيل أ

لتأكيد ىف قراءة التاريخ العرىب الذى أعاف قراءته ريخ أمريكا قد جتعلىن أضيف مل.  إن ضهرى يفضلىن  علوماته شيئا رمبا يفاجئىن لكن دراسة 
سنة إمنا احتالل ليبيا ،  ٢٠٠٣احتالل العراق سنة  چيم احلكم فيه ليسوقلب رين أول احتالل أمريكى لبلد عرىب إ : نه يعرفه هو اآلخر

لقد أنزل  . سونچيفري  توماسإمنا  ، بوش مل يكن أول رئيس أمريكى أرسل محلة الحتالل بلد عرىب وإسقاط حاكمه.  چ دبليوور چ.  ١٨٠١
 ؟ ضد العروبة ؟ ضد ليبيا ! تلك كانت أول حرب ختوضها أمريكا إطالقا ضد أى أحد ؟ مخن ماذا . مث اجته برا للغرب ، أسطوله عند ىف مصر

أول قوة ليصبح  ، ١٧٩٨أمريكا أسست أصال سالح البحرية هذا ىف  ؟ بل مخن ماذا ؟ ’ حرب الرببرية األوىل:  امسها هكذا ؟ ضد اإلسالم
رخيها هل يدرك اللواء عزمى  ! ؟ ليبيا ! وال تزال أغنية البحارة تتحدث حىت اليوم عن شواطئ طرابلس ، دف ضرب ليبيا ، مسلحة هجومية ىف 

 دخل لنا ىف القوات املسلحة ال … ؟  چيفريسونوالرئيس توماس  إدوارد پريبلريخ األدمريال .  أنه والرئيس السادات كا سيعيدان التاريخ
  . ال تورط نفسك ىف ترهات كالىت أعيش فيها ،  پنت عزمى لك من شخص طيب متواضع ومجيل حقا  كا ! لسياسة

قراصنة املتوسط وقراصنة  ،  أشهر وأخطر قراصنة البحار فريقان.   هلا من قصة مثرية قد تعجب ضهرى ! ؟ حرب الرببرية األوىل ! ؟ ليبيا
مل يكن الكاريىب .  العرب:  ألحرى أخطر قراصنة البحار واحد فقط ، كال.  پنت بالدوكا روساار بخري الدين الشهري بالسلطان  ، الكاريىب

ب العرب لسفن املتوسط ولقوافل  -كل العامل اجلديدمن مث  واكتشفوا -بل اكتشفوه أصال .  معروفا حينئذ حبثا عن طرق أخرى للتجارة بعيدا عن 
للدقة عرفت التجارة عرب طريق احلرير فرتة وجيزة  ( . عتها أصبحت الدنيا واسعة حبيث مل يعد لقراصنة الكاريىب خطورة تذكرسا.  طريق احلرير

د فيها  ، ووحيدة من األمان والسالم احلرب على :  أجيبك ؟ قد تسألىن ما هى حرب الرببرية الثانية . ) ! چينكيز خان مسلمى آسياتلك الىت أ
  ! ١٨١٥ ، اجلزائر
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ا  ، لعلى اعتدت على تلك اجمللدات العتيقة الىت كانت ىف مكتبة أمى.  رديئة جدا هذه النسخة اإلليكرتونية من املوسوعة الربيطانية وأهد
 الكتب يقولون إن البحث ىف املعلومات الرقمية أسهل ماليني املرات من البحث ىف.  ملكتبىت ىف اجلريدة وضاعت ضمن ما ضاع مع الشركة الغابرة

سم الساموية:  لكن ها هى النتيجة ، الورقية لقرص خدش أطاح به ؟ هل مل يكتبوه أصال ؟ هل حذفوه!  ال أستطيع أن أجد مدخال   ؟ هل 
  ! أكاد أجن ؟ أو عقل أرسطو األشد مرضا ؟ واألمر برمته ختيالت مصدرها عقلى املريض ، هل ال يوجد من األساس شىء امسه العرق الساموى

لقوة ، اإلسالم موش اإلسالم ’ حكم ‘أبو العريف بيقول لك   ؟ ما هذه اخلريطة ؟ أين وقف ؟ أين انتشر ، أ ما كان.  هو إللى انتشر 
ن املكاپانيا حىت إس.  مل يسلم كاثوليكى واحد ؟ أرثوذوكس وال كاثوليك.  املهم موقف الطرف التاىن ! لقد عرفت اسم اللعبة ! أوه ؟ شارملان من

ألول مرة أفهم معىن عبارة  ! أوه.  ) ! ألفية كاملة تقريبا ! ؟ تصور (سنة  ٧٨١بعد  ، ىناسرتدوه ما نسيوهوش و ،  الوحيد إللى احتل منهم
لتحول لإلسالم !  ’ اآلذان ىف مالطة ‘ و ميكن أن تقنع بليون أرثوذوكسى مبجرد خشخشة سيف ىف جرابه أ.  أنت ال ميكن أن تقنع كاثوليكى 

  . لكن كاثوليكيا واحدا مستحيل ،  إشهار كلمة جزية ىف وجوههم

الشعوب ال  ، ضهرى حمق ! وكنا بعنا القضية بدرى بدرى ، چيينات هؤالء الكاثوليك الكتسح اإلسالم كل العامللوال :   هلا إذن من مفارقة
ا من  ا ألن أد اتغري أد ن ، چيينا .  أجالف كالعرب لبالدهمچيينات ما يقبل احتالل قوم رعاع مهج ال-املشكلة أن يكون ىف تلك األد

 -واضمحالهلم وضحك املسيحية وجهلتها شرق األوسطيني عليهمرغم كل خيبتهم - هؤالء شعوب الكاثوليكية  ؛ لفعل ال جيب أن أكون ظاملا
ألكن .  ان األجل يوم األرامادا ألولئك أبناء اجلزر الربيطانيةحىت سلموها حني ح ، هم من حافظوا على البقية الباقية من جذوة احلضارة اآلفلة

ن ! دقيقا .  مل يرضخوا لإلسالم - رغم كل اجلربوت والوحشية الرتكية- لكن  ، ليسوا بعيدين جدا كالروس ! أرثوذوكس مل يسلموا ! لقد نسيت اليو
م بعض امليول الثقافية  ! ةحضاريون وبرابر :  إىل أرسطو - كما كل مرة- إذن التقسيم األدق يعيد  رمبا قبلوا النسخة األرثوذوكسية للمسيحية ألن 

م ببساطة ليسوا برابرة ، أو الروحانية شفت   ! اإلسالم مل يفلح ىف غزو إال ما كان يسميه أرسطو أرض الربابرة ! لكنهم مل يقبلوا اإلسالم أل
  ! رمبا هذا كالمك أنت ىف األصل ، عفوا ، أوه ! ؟ إزاى چيني عالقتهم أكرب مما تتخيلالدين وال ! ضهرى

لعرب.  قراصنة الكاريىب كانوا لصوصا يسرقون لصوصا ، لنكن إذن أكثر دقة يروى إن .  مبعىن ما ’ شرعيني ‘كانوا قراصنة  ، ملقارنة 
ار الذهبپان اإلس هم نقلوا أ فقط البحث عن  ،  ومل يفكروا ىف صنع أى شىء آخر ، من أمريكا اجلنوبية ، وىف قول آخر مدن الذهب ، ومن شا

ب.  هذا ليس استعمارا.  إلدورادو أخرى مث أخرى لك لو كان الذى  ،  ورثة اجملد الروماىن التليد ، وهنا نتكلم عن الكاثوليك.  هذا بداوة و ما 
ألحرى العرق عدمي ا (أرثوذوكسيا أو مسلما من العرق الساموى  ، اكتشف أمريكا  لكم من سفلة  أبناء  ؟ للشرق األوسط ) السمأو 

ب ملك الغري حبجة أنه :  لذات أنت أيها الضهرى اللعني ، رمسيس ن التوحيد جاءت فقط من أجل إضفاء القداسة على قطع الطريق و أد
 ، ويقتله األعراىب.  ذهبت لك عن طريق اخلطأ وقد ، األرض أرض هللا واملال مال هللا.  ’ صغار ‘والشغل والفالحة  ، كل شىء رزق . ملك هللا

عتباره وريثا لألنبياء claimed ) ! أقصد عمرا (دمحم  ! كما يقتل أى ذئب يتهدد خرافه إمنا  ؛ ! هذا ليس إال اجلزء التافه من القصة ، أورشليم 
claimed  أ أجهل من أن كنت  ! أظن هذا كالمك أنت ! اخلطأالعامل كله بدعوى أن األرض أرض هللا واملال مال هللا وذهبت لكم عن طريق

  . قد عرفته بنفسى

 ، هى منتج العبيد املهاجرين من شرق املتوسط ، الكاثوليكية ليست منتجا ألسالف اجملد الروماىن القدمي.  مرة أخرى لنكن أكثر دقة
لقد .  أشداء من أمثال موسوليىن وبريلوسكوىن من حني آلخر حىت وإن ظهر رجال ، والكاثوليك احلاليون ليسوا تراث روما بل تراث العبودية

م قهروا العرق الساموى الوضيع يوم فندوا اليهودية ن أ تتناسخ حتت اسم املسيحية .  اآلن اليهودية تضرب من جديد.  اعتقد فالسفة اليو
حدث وال حرج .  انت أول ما توجب على املسيحية قتلهوك ، العسكرة شىء عضوى للحضارات . وتسقط روما األعلى جربو من أثينا ألف مرة

كذلك حدثتك للتو عن توماس .  أو عن جيوش اإلمپراطورية الىت ال تغرب عنها الشمس ، عن جيوش روما الىت كانت هى نفسها اخلريطة
كى ككل منذ نعومة أظافر األمري  وتبىن عسكرة اجملتمع ، وأسس أكادميية ويست پوينت ، چيفريسون الذى قاد أول حروب أمريكا اخلارجية

لتدرب عليه ىف املدن  ، لألسف.  وكان يعلم أن الرفاهة والدعة هى بداية موت احلضارة،  األطفال ال ترى أحدا اليوم ميلك السالح ويهتم 
لتصليح الثاىن للدستور ، األمريكية الكبرية ت اجلنوب أو مناطق الري ، وال جتد من يكاد يتمسك  أروع جمتمع ترى فيه  - سيدى-فقط .  فإال وال

جملىء اليوم  جيبون.  جارتنا اجلميلة إسرائيل -حلسن احلظ-هو  ، من الرجل للمرأة ، هذه العسكرة من الكبري للصغري  أشرس من  ، أمل تعدىن 
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حلضارة اإلنسانية كأكرب كارثة أصابت التار  ، ’  …من لطمك على خدك  ‘وأروع من جسد  ، هاجم املسيحية ىف التاريخ يخ اإلنساىن وهوت 
  ؟ إىل عصور ظالم سحيقة صارت فيها جمرد جثة جاهزة لنهش برابرة البعر ، من عليائها الروماىن التليد

احللم .  ’ أمريكانو ‘وليس  ’ أمريكان ‘كان وسيظل  . اال ميكن أن يكون التيني األمريكى احللم ‘كتب ساميول هانتينجتون ذات مرة إن 
 ! قطعا لن حيلموا.  ’ إلجنليزيةللمكسيكيني التشارك فيه فقط لو حلموا  وميكن.  پروتستانىت-اجملتمع األجنلو خلقهمريكى هو فقط احللم الذى األ

كل .  ةكانوا أشد من تعامل معهم برمح ؟ حىت اللحظة أستغرب ملاذا يكره العرب واملسلمون هذا الرجل بتلك الشدة.  چييناتاألحالم جزء من ال
كما فعل الحقا مع  ، هلم ) العطنة ( چيينيةعلى األقل مل يشر لألعماق ال.  حىت ليست كلها . ما فعله أن وضع بعض النقاط على احلروف

ا إنه حىت مل يسم األشياء مبسميا.  أ شخصيا أنتظر منه كتا أو حبثا جديدا عن روسيا األرثوذوكسية أو عن الصني الصفراء.  الكاثوليك
حلضارة ىف مسمى  . الصحيحة وىف أية حلظة معطاة من التاريخ ال .  ’ صدام احلضارات ‘لقد ارتكب غلطة أكادميية بشعة حني وصف املسلمني 

ن أبدا ا ، أمة حضارية واحدة ، ثورة تقنية واحدة ، فقط حضارة واحدة.  توجد حضار ا ويعاضدو ا إما متحضرون يقلدو ع وإما قطا  ، حييط 
ا وحياولون تركيعها   ! طرق ينهبو

ويعطى لرسالته  ، أن يفيق من دروشته الىت مل تنفع أحدا ، يسوع هذا نفسه جمرد واعظ ريفى ملا ذاع صيته أخذ أتباعه يدفعونه لغزو العاصمة
ر أو من معجزات مصطنعة ليس لكن الرجل اكتشف أن ما يباع ألهل الريف من مواعظ ساذجة عن اخلد األمين واأليس ، بعض البعد السياسى

توقع أن  ، القداسة العظمى الىت مل يعرفها ىف حياته فلم جيده إال مغارة لصوص توقع ىف بيت داود وسليمان . لضرورة بضاعة صاحلة ألبناء املدن
لقتلوتوقع منهم أذرعا مفتوحة لتعاليمه الربيئة فوجد ىف ان تعلو القداسة كلما عال اقرتا من رأس الكهنوت توقع أن يصهر  ، تظاره ترخيصا 

ر اجلحيم نفسها بكلماته الناعمة دروع الرومان  : إنه قطعا أحد أصعب األسابيع حمنة ىف حياة أى إنسان.  فوجدهم جيوشا جراره ال تذيبها 
توحد الشعب  ؛ ول جمرى التاريخ اليهودىكى يعلن أمام الكهنة عقيدته الىت ستح ، يهوذا السياسى النابه أتى به رغما عنه تقريبا إىل أورشليم

س العسكرى املتهور يريد هو نفسه حتويل جمراه .  وترفع سقف نضاله السياسى را وأن يدفعه للكفاح املسلح وحلرب  ، ما أن وصل حىت وجد 
ىف حلظات اكتشف !  أن ميتشق سيفالكن تردده كان كافيا مثال ألن يغرى بطرس صياد السمك األهبل  ، عاهد األول وتوجس من الثاىن . حترير

ت متورطا ىف الثانية أكثر وأسرع وأسوأ مما توقع  ، والسياسة شىء آخر ، الدروشة شىء ، أن غزوة أورشليم املباركة مصريها هو الفشل الذريع وأنه 
األمر  (دن هى قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني واستفاق مكتشفا فجأة أن امل ، وأدرك أنه ارتكب غلطة العمر ، بدأ الرجل يتحسس رقبته!  أو أراد

املضى للنهاية ىف :  فلم جيد بني يديه إال الشىء الوحيد الذى جييده،  ) ! صالبة اآلهلة:  الذى أضاف له منظرو املسيحية سابقة جديدة فيما بعد
لويل والثبو  ؛ راح يكيل اللعنات ذات اليمني وذات اليسار ! اومي اخلرافة دة الكاملة لكل الذكور وأيضا لتعهد  لحباىل ر والذبح عند الركوع واإل

أمام جملس  ’ البجم ‘وأخريا وقف كما  ، لكن أحدا مل يرجتف له جفن ، ) ! والرب أحل املراعى وحرم املدن ،  ومل ال:  حقا (وذوات الرضوع 
ملصرى ومعنا ، ’ أنت قلت ‘ال جيد ما يقوله لدى كل سؤال سوى  ، الكهنة األعلى قضا كليا الشق اخلاص به من االتفاق  ( ’ ! وأ ماىل ‘ها 

سم إيليا يستجديه أن يعود مبركبته النارية الشهرية كى ينقذه من  ، ) مع يهوذا ن  وأخريا حني رفع على اخلشبة مل جيد ىف جعبة أساطريه إال اهلذ
:  تغفر ىل تطاوىل -بتساحمك املعروف-  سيدى أمهس إليك به ىف أذنك ولعلك  ىل عتاب رقيق عليك:  هذه ’ جبم ‘مبناسبة كلمة .  التهلكة
  ! أنت اخلائن ويهوذا الضحية ، سيدى

لذات .  ولس أوالپفكرة وضع بذورها  ، املسيحية كدين لو كان يسوع  : جاء بتفسري فاجر قارح وقح - اخلشبة-فيما خيص هذه األخرية 
نه اإلله خلافوا منه ومل ي ا األكاذيب الكربى !  للهول ! أوه!  ؟ صلبوهصرح  هذا السطر الصغري الذى  ؛ اآلن فقط فهمت اآللية الىت تشتغل 

ء ىف كورينثورس يكشف ملاذا ه األبر جيب أن ختفى عن احلكماء والفهماء  ) وىف قول آخر احلكمة املخفاة (احلكمة املكتومة  أرسل به لضحا
  ! ملاذا تصديق الكذبة الكبرية أسهل كثريا كما قال دكتور جوبلز:  أو بصياغة أخرى ، ) ول آخر أهل كولوسىوىف ق (وتعلن فقط لألطفال 

  ! ىف صحتك  جدتى …

بط من السماء ب ، نعم … ن ال  الفارق !  چيينات:  حسنا-إمنا يصنعها بشر من حلم ودم و ، شووتاپار أعلم منذ نعومة أظافرى أن األد
م خلقوا متاهة دائرية ضخمة من األكاذيب الصغريةبينكم  خمرتع بنوا الواحدة فوق  ، ى اإلسالم السذج وبني مبتكرى املسيحية البارعني أ

ألحرى ينقضى عمرك قبل أن تتوصل إىل أين تكمن اخلدعة ، األخرى حبيث ىف النهاية ال تعرف من أية نقطة ميكنك الفكاك منها ىف البدء  :  أو 
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واملغفرة حتتاج  ، واخلطيئة حتتاج ملغفرة ،  والسقوط حيتاج خلطيئة أصلية ، واملخلوق حيتاج لسقوط ، واخلالق حيتاج ملخلوق ، كان هناك خالق
واالختفاء حيتاج  ، واأللوهية حتتاج لالختفاء ، واملواصفات حتتاج أللوهية ، والذبيح حيتاج ملواصفات ، وسفك الدم حيتاج لذبيح ، لسفك دم

خلالق وانتهينا !   لعار االستدالل الدائرى!  واإلرادة حتتاج لذراع اخلالق ، والطاعة حتتاج إلرادة ، واإلميان حيتاج للطاعة ، لإلميان لقد بدأ 
ن الىت تقنع شعوب العامل األول هكذا تصبح أسهل تصديقا ، هكذا حقا تكون األكاذيب الكربى …!  خلالق  ال الىت ، ، وهكذا تصنع األد

ائم العامل الثالث من .  قال هللا ذلك ؟ ما الدليل.  يقول دمحم إنه رسول:  أما االستدالل الدائرى لديكم فال يزيد عن اآلتى ! تفرض قهرا على 
ئسة ؛ أهذا كل ما قدرمت عليه !   كل العار ! دمحم ؟ الذى مسعه ين  جهلة  د يصنعهكذا ؟ أ ’ قال الرسول ‘ ، ’ قال هللا ‘:  خطوة واحدة 

  !  بعر شبه جزيرة البعر ، سفلة

يسألونكم أين قال  ، تقولون قال هللا ، يسألونكم ما دليل أن دمحما رسول:   له حقا من مثال فريد هو قطعا األكثر مجاال ىف التاريخ ! أوه
هللا إىن خري النبيني وخامت املرسلني وأول اخللق  قال الرسول قال جربيل قال ! شنطة محزة ! خلصت ! بس خالص ، تقولون قال الرسول ، هذا

أميكن أن يسمى هذا استدالال دائر به أدىن قدر من الذكاء أو  !  آدى العنعنة وال بالش !  سالم سلم ! وسيد أهل األرض وقال كل حاجة
أعتقد أن هناك أغنية فلكورية مصرية بذلك .  تعقيداخيلقون استدالال دائر أكثر  - من غري البعر-حىت بسطاء الناس  ؟ احليلة أو حىت احلياء

املؤكد أن .  ال أذكر ؟ النجار عاوز منشار ، فيما أذكر ؛ لتأكيد سوف أسأل ونس عنها.  ليست تلك عن تالفيف ذيل الثعلب ، كال.  املعىن
لضعف أمام سحر االستدالل الدائرىال أدرى ملاذا أش ، ساحمىن  أرسطو.  ) ! شىء طبيعى جدا (ا كلمة البيضة والفرخة    ! عر أحيا 

لكن أال ينطبق ذات الشىء على إرجاع كل  ، وكلما جاءه شر قال هو من حروب الشيطان ،  املتدين كلما جاءه خري قال هذه نعمة من هللا
ت اللولب املزدوج ؛ چيينات كما يفعل ضهرىشىء لل رمبا  ؟ إجابة جاهزة التعليب سلفا ؛ أليس هذا استدالال دائر ؟ كل شىء يفسر مبكو

ا - ١و ، املتدين يستطيع أن يستمر ىف نظريته عن اخلري والشر ملليون سنة مستقبال ! ال ال جيد ما ميكن أن  - ٢و ، ال حيتاج لدليل إلثبا
خلصائص  اإلحصائى الرصدلفعل چيينات فهناك حاليا أما خبصوص ال.  دوما هناك إله وهناك شيطان وهناك عطية وهناك عقوبة ؛ ينقضها
تى الدالئل العلمية احلامسة ، فليست كلها إال سنوات قليلة ، مث لو كان ضهرى يقول شيئا خطأ ، الشعوب بل  ، هذا ليس استدالال دائر.  و

  . نيةبعدها لن ميكن ألحد أن يلقى كالما على عواهنه ال ملليون سنة وال ملليون  ، علم ىف طور االكتمال األخري

بينما استداللكم  ، الفكرة األصلية ىف االستدالل الدائرى اجليد أن تكون اللفة واسعة حبيث يتوه فيها الثعلب نفسه وليس حىت ذيله فقط
ألرامية على .  الدائرى ال يزيد عن خطوة واحدة ال غري مفضوحة جدا ا اإلجنيل تنطق  حنو قريب من تقولون مثال إن كلمة الروح املعزى الىت تنبأ 

نية معنيا قريبا من دمحم ليو وهو الذى غريه ىف الكرهان اليثرىب كى يطابق  ، أن دمحما نفسه مل يكن امسه هكذا -أو تتناسون-وتنسون  ، دمحم وتعىن 
كنت أفضل أن حيتفظ بقثم  ، راحةبص.  بينما األصل ىف النبوءات أن هى الىت تنطبق تلقائيا على األشياء ال أن تطابق األشياء قسرا عليها ، النبوة

ويله حبيث يعىن دمحما األمحد احلميد احملمود - امسه األصلى بضم القاف وفتح الثاء- بدال من ذلك التزوير املكشوف الغىب الذى ،  اخل … وحياول 
  ! يعتمد على أن السيف ميكن أن يشج خال الذاكرة ىف األخماخ

فلم يعد قد تبقى شىء  ، املسيحيون جعلوا نبيهم إهلا:  على رأى فيلم العصفور الذى ال أحبه ’ ! خلصت ولع ‘مث أن املوضوع كان أساسا 
ن أخرى لتوحيد كى تصنع منه أد أ  (؛ هم جابوها م اآلخر و أنتم كنتم من السذاجة حبيث مل تلحظوا ذلك أصال  لدى أتباع ما يسمى 

هل مسعت عن .  إلله كان احلد األدىن لدى كل الثقافات تقريبا واملسيحيون سرقوها منهم ال أكثرا-ابن-ألحرى ال أتوقع أن تلحظوا أن اإلنسان
  . ) !   لك حقا من جاهل ! هرقل اآلخر وليس هرقل ملك الروم ، ال ؟ هرقل

فلم ينجبوا نبيا  ، نبيا كل أسبوعملاذا عقم فجأة من كانوا ينجبون :  لكىن كعادتى مل أجر طويال وراء اإلجابة ، ىف طفولىت سألت نفسى سؤاال
م كانوا قد تعلمنوا.  واحدا ىف أربعة أو مخسة القرون األخرية السابقة على املسيحية فصرفوا  ، سئموا ذات الفيلم املكرور ، إجابىت السريعة أ

م عن كامل احلدوتة  لقد كانوا :  اليوم أدقق اإلجابة.  ) !  ؟ ا الضرايبالظاهر قهوة األنبياء إللى كانوا بيحيبوهم منها قفلتهبعضهم قال إن  (أذها
الذى حيىي الزهور ويهب احلياة ويوم ميوت هو نفسه  ، ’ . تى.  إى ‘ينتظرون :  ينتظرون فيلما خارقا من نوعه حيقق إيرادات خارقة من نوعها
  ! وقد كان ، سيقوم من األموات ويصعد للسماء ويصبح أجنح فيلم ىف التاريخ
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لسماوية -مرة واحدة ولألبد- لو أنت قرأت األلياذة لعافت نفسك  -بيىن وبينك-عا مبدئيا طب قصة املسيح لكن تظل  ، كل الكتب املسماة 
ن لذات  ، ميثرا ومن قبله كريشنا ومن قبلهما حورس ، نعم . أسطورة جبارة تضارع أضخم أساطري مصر وفارس واهلند ورمبا حىت اليو وحورس 

اإلجنيل أنك تقرأ كتاب املوتى   ألن تشعر حني تقرأمبا يكفى جدا  ، جاءت معهم كل األفكار ، ل فقط بل األغرق ىف القدم أيضاليس ألنه األكم
م عن  رمبابل  ، أقصد األول ، اخلامس جعلوا هذا :  املسيا املنتظر أخالق كتاب النبوءات الذى سرق منه كل أنبياء العهد القدمي كل تصورا
جعلوا نقاء  ، جعلوه يصنع املعجزة ، جعلوا ميالده معجزة:  بعد ذلك جعلوه كل شىء.  ابنا لآلهلة - رة احملرتمةلألسطو شرط  أدىنوهو - اليسوع 

جعلوا استعصائه على  ، جعلوا بطولته خارقة للطبيعة ، جعلوا تضحيته خارقة للطبيعة ، جعلوا قهره للشيطان خارقا للطبيعة ، حياته خارقا للطبيعة
ون صناع سامويهؤالء اليهود ال . جعلوا إنقاذه للعامل خارقا لألحالم نفسها ، وجعلوا خلوده حيا لألبد خارقا للطبيعة ، املوت خارقا للطبيعة

م توا حبرف واحد جديد من عند لكن تظل حرفيتهم  ، فاليهود أصال كانوا قد اعتزلوا التدين وتفريخ األنبياء قبلها خبمسمائة عام ، املسيحية مل 
  ! تصديرها للغرب:  وهو بيت القصيد-، مث  ىف حياكة خيوط األسطورة الكربى الغائيةمشهودة 

بل ىف الواقع وضعوا كل توابل أساطري العامل نفسها جمتمعة فيها ففاقتها مجيعا  ، لقد وضعوا ىف حدوتته كل عناصر األساطري اخلالدة ، ختصار
ذا املستوى رمبا تستحق الكذب م ، أو كادت فهة لقاطع طريق :  ! ال شىء ؟ فماذا فعلتم أنتم حني أردمت صنع أسطورة ؛ ن أجلهاوكذبة  قصة 

بينما نبيكم ومن صنعوه ال يعرفون حىت القراءة وطبعا ال يعرفون أصال معىن   ، أتفه األشياء أن أولئك قرأوا أساطري األولني وفهموا الفكرة فيها.  فه
تى :  أتفه أتفه األشياء أنكم مل تفهموا حىت أن موضوع الدين نفسه كان قد أغلق . ءكلمة أسطورة أو معجزة أو ميتافيز س جعلوا اإلله نفسه  أ
ىن ستثري الضحك ال أكثر ، ال جمال إلبداعات جديدة ، يعىن خلصت خالص ، لألرض ويكلم الناس وجها لوجه   ! وأى حاجة 

برامج  ! سأشرح لك.  نسيت أنك ابن حطاب وحطابة ، ساحمىن .  طبعا ال تعرف.  تقاىنهل تعرف الفارق بني التحليل القاعدى والتحليل ال
يبدأ الناس ىف البيع  ١٥٠حني يصل السعر إىل .  جنيها ١٥٠التليڤزيون خترج لنا صباحا مساء تقول إن نقطة املقاومة لسهم كيوپيد هى مثال 

أية نبوءة ىف الدنيا ميكن أن تتحق لو .  ’ ؟ جنيها ١٥٠أمل نقل لكم إن املقاومة  ؟ أرأيتم  ‘:  اخيرج هؤالء ىف اليوم التاىل ليقولوا لن.  ويرتاجع السعر
لقدر الكاىف لقدر الكاىف ، عممتها  ضهرى حياول  . مث أعطيتها الوقت الكاىف ، وأية نبوءة مهما كانت استحالتها ميكن أن تتحقق لو عممتها 

لكىن متأكد أن سنارتى ال بد وأن تصطاد مسكة  ، أ ال أعرف شيئا عن صيد السمك.  يد السمك هناكدعوتنا ملزرعته ويقول إننا سنمارس ص
اية املطاف ا قصة املسيح . ىف    . هذه هى ذا

املسيا رمسوا مالمح .  الكثري ىف قصة املسيح ’ استثمروا ‘اليهود  ! سأشرح لك.  طبعا ال تعرف ؟ هل تعرف الفارق بني االستثمار واملضاربة
وساعتها سيصبح كل املطلوب منك انتظار  ، ضع أنت أية مواصفات حتب ، إخل …كيف سيولد وكيف سيموت  ؛ على امتداد قرون وقرون

لصدفة  تى  حىت تتخبط مسكة ما ىف  ؛ من يطابق تلك املواصفات - قليل من الرتوشلنقل بكثري من اإلحياء النفسى و أو - الوقت الكاىف حىت 
من قطاع طرق صحراويني ال فهو األمر الوحيد املتوقع  ، من دين - من ال جتيدون سوى املضاربة- أنتم ما فعلتم  أما.  تى لسنارتكطريقها و
  . ألبعد من كيفية سرقة العشاء التاىل قطخيططون 

طروحة هالة حول الكون منض ، املسيح هو نفسه استدالل دائرى -بيىن وبينك-إذن  وكأن مثة فرصة من األصل  ، بط القواننيأو لعله يذكرىن 
وأنتم احتجتم لنصف  ، اليهود كانوا ينجبون نبيا كل أسبوع ! سفاحني سفاكني مساكني ،  لكم من مساكني ! فعال.  لوجود كون بال قوانني

ستطاعتكم إجناب نىب ىف هذا ال يعىن.  وجاء شديد اجلهل واهلشاشة ، چى خللق نىب واحدقرن من كامل عتاد قريش املاىل والثيولو   أن كان 
بينما املسيحية مثال ظلت تصقل  ، مشكلتكم أنتم تعجلتم الدولة.  هذا املستوى حيتاج أللفيات كاملة من اخلربة والنضج ، لعكس.  أسبوع

  . جل صنع هذا الدينبل قل لقد انتظروا آالف السنني أصال من أ.  سنة قبل أن تفكر ىف أن تصبح دولة ٤٠٠نفسها كعقيدة لقرابة 

ن قال اليهود عزير بن هللالقد عرفت اآلن  ! أوه خلطتم أوال بني اليهود :   من هم أجهل من اجلهل نفسه ، نكتة حلوة فعال . من أين أتيتم 
نيا بني أوزيريس وحورس ، عزرا وأوزيريس ، واملصريني بون العنعنة مهما طالت حت كمالفضيحة أن ! متصورين أن أوزير هو االبن ، مث خلطتم 
مدينة عني الشمس التانية  ، آىنأقصد بردية   ( مصر اجلديدة بتاعتناتنقلون عن املسيحية الىت نقلت عن اليهودية الىت نقلت عن بردية  ، حباهلا

حية النيل لة ال غرابة أن أتيتم ىف األخري بكل هذه ف ، ) إللى جنبنا  لةز من كتاب  ’ ورفعنا امليزان ‘ف وصلتكم حيريىن كيفقط ال يزال  . الز
  ! ؟ ىف الطريق دون أن يتبناها أسيادكم اليهود ، املوتى مباشرة
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ام املسيحيني بسرقة نبوءات التوراةاآلن ما يزعجىن إذن ليس  ! مهال هذه هى السرقة األصلية  ، سرقة أشعياء ودواد لكتاب املوتى إمنا ، ا
نسيت أن أعرفك بصديقى  ! أوه.  وال أدرى كيف سكت ضهرى على هذه السرقة حىت اليوم ، نسوع األصل دور على رأى و  ،  الكربى
ح له ألنه به بعض مما عندكم . شخص متبحر ىف شأن مصر القدمية.  ضهرى ال  ، كثرت أو قلت ، أقصد به بعض الچيينات العربية ، رمبا تر

قال  ؟ هل تعرفون أعجب ما قرأته مؤخرا . د ذكرتىن بشىء آخر خبصوص كتاب املوتى، لق أشكرك  ضهرى ! أوه ! أحد يعرف مبا فيه هو نفسه
ن اخلطيئة ها هو ضهرى ذو امليول الصوفية الكافرة أمامكم وأعتقد أنه سيقول لكم إ ، أحدهم إن عذاب القرب بتاعكم مأخوذ من كتاب املوتى

اعند املصرى القدمي  ا جحيم  ، وال ميزاال ينتظر قربا عذاب  ، عذاب ىف حد ذا   . فورىبل هى نفسها ىف حد ذا

 ، لقد تنبأوا عشرات املرات !  للهول . تلك الكتب تقول إن آهلة الشر املصرية كانت آهلة الرمال أو اجلدب أو الصحراء ! مهال ، بل مهال
شرف أن تكون -حىت هذا الشرف .  بل أن توجدوا أصالق ،  هكسوس أول الزمان وآخر الزمان ، بكم  هوام الصحراءوبتفاصيل مذهلة الدقة 

بينما  ، بقصة صغرية عن رضيع موهوم وضع ىف سلة وألقى به للنيل ، حاول اليهود سرقته منكم حلساب إهلهم يهوه -النبوءة املصرية ختصكم أنتم
م أصغر حجما من أن  ، أفراد منهمأكثر من بعض كالم مساعى من بعض فرادى  -هيك أصال عن قصور مصر- هم ال شأن هلم مبصر  ذلك أ

تتباهون  ،  لكم من لصوص حثالة أيها اليهود واملسيحيون ! حقا … ! وأقل ضررا من أن يصنع خيال املصريني عنهم نبوءة ، يلحظهم أحد
الف السنني ، بنبوءات التوراة عن املسيح ن كتب مصر األقدم منكم   زالت قبل أن خيط قضاة اليهود ىف مصر القدمية الىت ، وال أحد مهتم 
إلسالم ودمحم وعمر الالحقني عليكم ، أساطري التوراة حرفا واحدا   ! إمنا بظهور عرق العرب من أساسه ،  تنبأت ليس فقط 

اإلسالم ونس قال ذات مرة إن .  هيك عن أن خيلق دينا متكامال ، عرقكم العرىب أشد جهال وغباء من أن خيلق كذبة جيدة ، ختصار
وصفتم .  واليوم أكتشف أنكم ال تعرفون حىت شيئا يذكر عن الوثنية ، صنع على عجل من الوثنية وبعض معلومات ضئيلة عن اليهودية واملسيحية

لـ  أصنام  والسبب مضحك جدا وهو أنكم مل تشاهدوا يوما ، متييزا له عن أصنام قريش الطينية اجملوفة ، أى الصنم املصمت ، ’ صمد ‘إهلكم 
ن أو الصني   . مصر أو اليو

ن ما هى إال نصوص زئبقية يلجأون طوال الوقت للصيغ اجملازية  - أهل الفصاحة املزعومني- كتاب التوارة واإلجنيل  ، تعلمون أن كل األد
م خلصائص الزئبق فقط رصصتم كل آية :  علتم أنتمفماذا ف ، حيلة بسيطة تعرفها كل قارئة فنجال أو ضاربة ودع ، للوصول بنصوصهم ونبوءا
مجعتم شذرات من هذه العقيدة وذلك  ، وهى حيلة من السذاجة حبيث يكتشفها أصغر طفل ، ونقيضها متجاورين جنبا إىل جنب ىف الكرهان

ملهلبية لسمك لنب متر هن ، الدين وتلك العبادة وصنعتم من هذه اهلالهيل دينا خلطبيطة ال يوصف إال  املسيحيون ضبطوا  ! دىوىف قول آخر 
نتهم -أو لفقوا أو أ ما كان- م كالما سهال سلسا مسلسال متماسكا ، د نسميها  ، فقط نتعثر ىف أربعة أو مخسة مجل ، حبيث نقرأ كتا

ربعة أو مخس مجل ، تناقضات داخلية فتقنع البعض  ، ليحلوها يصبح بوسعهم أن حيشدوا بسهولة ترسانتهم اللغوية والتأويلية ، وحني يتعلق األمر 
من   ٠/٠ ١٠٠من أحاديث دمحم الشريفة املشرفة و ٠/٠ ٩٧.٥بينما عندكم ،  ٠/٠ ١٠ما هو غري معرتف به من كتبهم حواىل  . وال تقنع البعض

ا سدنة التقديس يسرعون   شاخخجعلت امل ، هو قربة خمروقة ؟ أدين هو أم كتاب أحاجى ؟ أى دين هذا.  كتب السري واألخبار ال يعرتف 
  واد شوف ىل بسرعة رقعة للخرب ده  ، ’ ! جدعاحلق سد احلديث ده   ‘تتخابط أجسادهم وهم يصرخون يلهثون و كاجملاذيب طوال الوقت 

ية وازدراء رفضا وسخر  ٠/٠ ١٠٠أكثر من  ، فأى إمجاع تريدون إلثبات ما هو حق ، أنتم تقولون ال جتمع أمىت على ضاللة . وهلم جرا ، ’ ! بلية
أولئك  ومهما استخدم-ىف كل األحوال  ! ؟ واألهم منهما أمري مؤمنيه وأركان حربه املعمور املخمور بن احلطاب واحلطابة ، إلسالم ونبيه

نتهم واضحا مفهوما وقويظل  - من الزئبقية املسيحيون لك إنه سيقول  -مهما سقت له من متناقضات-أى أحد ىف الشارع  ، اهلدف العام لد
  . السالم واحملبة

م النضج ، طبعا جيص ، بل بصراحة دين غري  جيص ال يليق إال بشعب واحد ىف التاريخ ، األمر برمته   !  بعر شبه جزيرة البعر أنتم ، و
تبت بواسطة حفنة بينما هى ىف األصل ك ، ونس على حق حني يسخر من زكر بطرس لتدقيقة ىف حرفيات دقيقة جدا من النصوص اإلسالمية

لدموية أو مبحورية النكاح.  أهواج أجالف بدائيني عشوائيني ا اآلن  ، حني بدأت أقرا كتب أصولكم الصفراء مل أفاجأ كثريا  فاملفروض أ
 وأنتملذات  ، لبشريةالكائنات دون اأيها عليه  كنتمهو قدر الغباء واجلهل والتخبط الذى  الذى فاجأىن االنطباع الكبري .  معلومات عامة للجميع

  ! حىت ما هو تعريف النبوة أو الدين واصياغة نبوة ودين دون أن تعرف ونحتاول
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لكن ماذا عساكم فاعلني وكل صغرية وكبرية توجد ويوجد نقيضها  ، لديه أصال شيئا يقوله)  ال أنكر،  دجال أيضاوهو  (مشكلتكم أن غريكم 
 ، فاشتهر منكم أربعة ترزية كبار اختلفوا تقريبا حول كل شىء ، ل كلمة حتتاج لرتزى لتظبيط معناهاك ، مليون شىء ومليون نقيضه ، ىف دينكم

ألحرى التقييف (والكارثة أن غالبا حماولة التوفيق  ، أما من مل يشتهروا فال عد هلم وال حصر  ؟ بتعموها ، بتنيلوها ، بتطينوها : مصيبة أكرب ) أو 
ب االجتهاد كان هو الرمحة الىت ما بعدها  ، تصاعدت من املتشدد لألشد تشددا:  فعية للحنبلية  قلىب ال حتزنمن احلنفية للمالكية للشا وقفل 

ما نعلمه فقط أن كل ما فعله   . ال أحد يعلم ماذا كان سيقول الرتزى الكبري اخلامس.  ألن ال سقف لشره السلطة الدينية ىف استعباد البشر ، رمحة
لفعل  ، هاوى الحق أن حاول أن يصحح كما جديدا من األحاديث كل ترزى صغري فتلك وظيفة الرتزى  (وأن يوفقها مع ما هو مصحح 
  ! جعلها كارثة:  فجعل املصيبة أفدح ، ) ومقياس براعته

مر املت.  مبا حييلنا للحاجة إلعادة تعريف كلمة تشدد نفسها ، األدهى أن هذا التشدد به بعض أشياء تثري الفضول ساهل أىب حنيفة كان 
ا  -ومن قبلهم عمر طبعا-أم الباقون  ، بسرت األمة مبا يوازى ما يسمى بقميص النوم حاليا أى أكتاف وأذرع وسيقان عارية ا-فيجربو  - نعم جيربو

لبوكسر أى ما يسرت إىل لنسبة للرجال كان املتساهلون يرون ما يسرت العورة هو ما يوازى ما يسمى .  على تعرية الصدر ىف الشارع اليوم 
لتشدد املزيد من حرية الرجال على حساب حرية النساء.  بينما أمحد بن حنبل يرى سرت عورته مبا فقط يوازى السليپ ، الركبتني  ، إذن ما يقصد 

على ملك ميينهم أى حقهن ىف  بل يشمل هذا سلطان احلرائر ،  سلطان احلرائر على حساب اإلماء الالتى جيب أن يظللن مستباحات للجميعو 
النقاب  بن حنبلىف ذات الوقت فرض عليهن رغم أنه  ، ) على رفع البصرقط مع االفرتاض طبعا أن هؤالء لن جيرؤا  ( التعرى أمام عبيدهن الرجال

وأقلها ما أقره  ، واملسلمني لغري املسلمنياستعباد العرب لغري العرب  - وهو األهم- لثا لتشددويقصد  .  الرجال من غري العبيدالكامل أمام الذليل 
ألخالق !  للعار.  املتشددون من احتفاالت مجاهريية علنية لدفع اجلزية مذلة للغاية كتقبيل األرجل وصفع القفا إمنا  ، إذن التشدد ال شأن له 

  ! ال غريوالتسلط اإليغال ىف االستعالء واإلذالل التغول و ا دهو حتدي

مسيس يتسابقون على وصف وضعية املرأة ىف اإلسالم وقالوا متضاحكني وطأ وركوب ومتاع ونكاح وفراش وحصرية وتلك حني كان رعاع ر 
حبثت ىف خترجيتكم الفذة هذه للنصوص .  ليس كذلك ) التوأم رمبا (وبول أخيها  ، هزىن شىء واحد هو ملاذا بول الرضيعة جنس ، األشياء
ومن غري العملى أن  ، األب واألم واألقارب والضيوف حيملون الطفل الذكر طوال الوقت ! الضرورة العملية:  فوجدت تفسريا عجيبا ، املتضاربة

ا جنس.  يتوضأوا كلما ملسوه أن رسولكم  ؟ عارفني معىن ده إيه . يعىن م اآلخر بتقولوا هلم رخصة أن سيبوا البنت تتفلق متوت من العياط أل
ن خرجتم علينا عصابته وترزيته التاب-وصحابته عني وفقتم بني بليون نص عن جناسة البول ومثلها عن خنز الشيطان وبني نصوص الرمحة والعدل 

اليوم أصبحت أعرف !  ) ؟ وإال ما هو معىن التقييف ، بداهة دون أن يكون تقانيا ذلك الوأد الذى حرمه الكرهان ( وأد البنات:  حبل عبقرى
فاملؤكد كما يقول ونس أن ىف أمور بعينها أنتم  ، إمنا بعضها حمسوب جيدا ، أو لعلها ليست كلها كارثية (نوع مليون تقييفة كارثية من هذا ال

 ، دين إيه ده إللى موش معروف صاحبه كان عاوز يقول إيه ! ) تعرفون جيدا ما تريدون وأين ترسم اخلطوط احلمر وأين جتحظ العيون احلمر
ا علشان يعمل منها قميصوالرتزى الشاطر هو إللى يعرف جي   ! ؟ مع قصاقيص القماش إللى سا

لطاعة كم هى غشيمة مفضوحة بل وتقر صراحة بقبحكم الداخلى ! خلينا ىف الكفار ال تسألوا  ‘ األغىب أن انظروا مثال لصيغتكم اخلاصة 
الىت من الذكاء حبيث مل حتدد حىت طاعة من  ، ’ كةعلى ابن الطاعة حتل الرب  ‘هذا ىف مقابل صياغتهم هم  ، ’ عن أشياء إن بدت لكم تسيؤكم

لضبط كل شىء وسأخربك بعد حلظة  (أيضا هم يبيحون كل شىء مثلكم .  العصابة والتابعني-طاعة الرب أم طاعة الصحابة ، لضبط رمبا ليس 
كل األشياء حتل لكن ليس كل  ‘ا بعبارة واحدة إمن ، لكن ليس بقائمتكم الطويلة من الفتاوى الفاضحة املفضوحة واملتضاربة دائما،  ) ملاذا

إهلهم نفسه  .  معدومى اخللق والسواء ، وكما هو واضح هى فكرة ذكية راقية فلسفية ال حتل إال ما يقبله خلق اإلنسان السوى ، ’ األشياء توافق
اعرتف أنه نسب  (ر واإلضالل والقائمة تطول وطبعا ليس منها الكذب واملك ، بل هو حمدود بصفاته حسب مصطلحهم ، ال حيل له كل شىء

إلفالت من سطوتكم بفضل رخصة انتحارية   ، ’ استفت قلبك ‘لكم أحيا عبارة  لكىن أحتداك إن كنتم قد مسحتم واقعيا مرة واحدة ألى أحد 
لسر وراءها ، كهذه رلقد جاء أحدهم لنبيكم واسع العلم بسؤال صعب فقاهل:  وإن مهست لك ىف أذنك  مل  - قرب ىل أذنك أكثر-أو  ، ا 

  . ) ! يكن عمر جبواره ساعتها
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لقد أردمت أن جتعلوه مرعبا للغاية حىت ترهبوا به هؤالء األجالف العرب .  لقد فهمت اآلن ملاذا إهلكم فاجر جمرم لكل هذه الدرجة ! أوه
م ومعناها أنت موش فاجر مبزاجك إمنا ألن إهلنا هو إللى عملك كده  ، فجعلتموه قادرا على كل شىء مبا فيه إهلام النفس فجورها ، وتتحكمون 

عندكم  ….  ) إللى لسه ما عرفناش شكلها إيه- زى اجلزمة  ، إال طبعا إذا اتبعتنا من غري وال كلمة (وقرر من وأنت ىف بطن أمك يوديك النار 
بينما  الشيطان ال خياف على نفسه من األماكن املقدسة ، ال يستطيع هذاالشيطان يوجد ىف كل مكان واإلله  ، الشيطان غري حمدود واإلله حمدود

ختصار.  وهلم جرا ، اإلله خيشى التنجس من األماكن القذرة وجدمت أن الشيطان أكثر فعالية ىف إرهاب الناس فاستعرمت منه صفاته  ، يعىن 
يروح فني ىف اخرتاعاتكم إللى  … !توحيد اإلله والشيطان ىف كينونة واحدة : حيد لعلها النهاية املنطقية لفكرة التو ! آه ، ها  … ! وأمسيتموه اإلله

للنار هم فيها  -إللى بنسميهم عصافري اجلنة-وأنتم إهلكم بيبعت حلم الرضع  ، أو إللى حط ابنه ع الصليب ، قال لواحد روح ادبح ابنك
  ! خالدون

ا :  انظر ماذا فعلتم ، دقيقة دون تعديل حلرف واحد حىت ىف املرات الذى سرقتم فيها كالم املسيحيني سرقة ما ال  ‘مثال قلتم عن اجلنة إن 
س ، ’ عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ا جنة روحانية وتركوا   ، ال  م مل يضفوا شيئا سوى أ لكن من قالوا هذه العبارة ىف كتا

لتفصيلأما أنتم فرحتم تصفو ، كل األمر خليال القارئ فلم تضعوا ىف جنتكم شيئا واحدا  ، والكارثة أن مل تلحظوا أنكم بال خيال أصال ، ا 
كان األحرى بكم أن تعدو   ؟ من قال إن اخلمر أو النساء تعوز أحدا.  وحيدا مل تره األعني أو مل تسمع به اآلذان أو مل خيطر ببال كل واحد منا

فالم هولليوودية جديدة   . أو برحالت جمانية حملطة الفضاء الدولية ، ىف جنتكم 

اية هلا ملئات كل ساعة مبجرد القول إن اإلسالم ال يكفل اجلنة  ، األمثلة ال  لدرجة أن املسيحيني صاروا ينكلون بكم اليوم ويسرقون أتباعكم 
:  تشف أن هذا الكالم هو تقريبا عني ما تقوله املسيحيةإال أن أحدا منكم مل يك ، لتابعيه وأن دمحما نفسه لن يوردها إال أن يتغمده ربه برمحته

م ! اخلالص عطية إهلية ن من اقتنع قد فعل بلمسة من أسحار اإلله ، قاهلا كل األنبياء من فرط مشقة إقناعهم ألحد خبزعبال هذا  ، ففسروها 
واألفضل عامة أال تدقق ىف  ، مخسني ألف سنة أقصد (الذى جفت أقالمه ورفعت صحفه قبل خلق السموات واألرض خبمسني بليون سنة 

م لعذاب النار ، األرقام أبدا مع هؤالء اآلهلة إليك آخر  ، مبناسبة املخري واملسري.  ) الذين يكتبون عدم اهلداية على الناس قبل أى خلق مث يرسلو
أبدل حرفني مكان بعضهما معتقدا بغباوته  ، قسم الرزق أو فيم الشغل وقد ، حني سئل دمحم عن كيف سيحاسبنا هللا على قدر كتبه هو:  نكتة

ىف البدء   ‘الرجل فهم عبارة  ! هأ ! هأ ! ’ سنيسره لقدره ‘فجعلها  ’ سنسريه لقدره ‘غري مقولة :  أنه قد حل املعضلة - الفلسفيةوال أقول -الدينية 
  ! ؟ وماذا كان يقصد يوحنا حقا:  مهال !  أوه ! ما هى إال لعبة ألفاظ ، أن الدنيا واآلخرة واإلله نفسه ، ’ كان الكلمة

جلنة نوع من احلياء أو التواضع أو ىف أسوأ الفروض أنه هو نفسه مرعوب من  !  ؟ اخلالص … لوهلة خيل ىل أن عدم وعد دمحم للمسلمني 
ن دمحما يريد  ، عن البعضفيتشفع دمحم فتنقضى العقوبة  ، مث حني اكتشفت أن هللا سوف يدخل كل الناس جلهنم ، دخول اجلحيم فسرت األمر 
أنه أصال :  مث ىف النهاية أدركت أن السبب أبسط من كل هذه وتلك بكثري ، فكرههم ىف هللا وأكد هلم أنه أنفع هلم منه دنيا وآخرة أن يعبده الناس

  !  وطبعا ما أرخص الكالم ىف بالدكم ، هلذهولو علم ملنحه ألتباعه بال حاجة حىت  ، مل يعلم قط أن املسيحية تعطى اخلالص بطرقعة أصبع

حلرف نفسها دليل على الغباء قائم بذاته واتفقوا مجيعا على أن ألى  ، هم حسموا صراع احلرف والتأويل حسما مبكرا.  حىت مسألة التمسك 
م األكثر غباء وانغالقا ذهنيا ، نص معان ضمنية دين أكثر انتشارا :  وها أنتم ترون النتيجة ، يةأرثوذوكس األسكندر  ، مبن فيهم من يفرتض فيهم أ

ت الزمن ومتغرياته ألنكم معدومى  ؟ هل تعرف ملاذا ميسحون بكم البالط هكذا ، ختصار.  منكم مبراحل واألهم أكثر مرونة ىف تلقى ضر
كاذيبهمبل أنكم أنفسكم أ ، وال تعرفون كيف ختفون فضائحكم جيدا مثلهم ، الذكاء وضعاف ىف اللغة معا  !  لبؤسكم الساذج . خذمت 

ن هى أكاذيب أيضا ، تصنعون دينا تعرفون أنه جرمية قتل واغتصاب   ! لكن ال خيطر ببالكم للحظة أن كل بقية األد

  دبع . تنيلكن شتان بني ما جرى ىف السقيف ،  ؟ هل تعلمون أن أتباع يسوع قد نفروا أيضا إىل سقيفة لدى موته:  إليكم مقارنة أخرى أخرية
ت حول اهلوة اهلائلة ىف املستوى الثقاىف والعلمى والفكرى والسلوكى بني أحط شعوب األرض إطالقا كل هذه املقا ىن أحطها  ) العرب (ر و

،  ) ! الصحراء أنتم  هوام ، أى من خريطة العامل ، لكن على األقل كانوا جزءا منها ، پراطورية الرومانيةاألحط إطالقا ىف اإلم ، اليهود (مباشرة 
بتم بعض اهلوامش الفقرية:  ال غرابة أن تروا اهلوة ىف حجم النتائج أورواپ أما أولئك فقد استولوا على  ، أرض الربابرة سابقا ، أقصى ما فعلتموه أن 

لدرجة أن إعالن املسيحية  (اخلرافة بدال منها  بل لوال أن أصال خنروا روما وقتلوا روحها احلضارية من الداخل وعششوا ، املركز قلب الثروة ، الغربية
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نة لإلم ب أية  ، ) حلم بصليب قبل دخول إحدى املعاركپراطورية جاء بصدفة هزلية إلمپراطور تطريى د لوال ذلك ملا استطعتم من األساس 
ا لعقولكم الصغرية بتشبيه معاصر ! قشة بتم مصر:  سأقر بوا أمريكا ، أنتم  اولعل ؛ وهم  ال تساوى  ، كم تعلمون أن مصر الىت طرمت من الفرح 

لكاد- انتهى لعب  ، لكن حني اقرتبتم من مركز الثروة احلقيقى تكسرت الرماح ، شركة واحدة أو ثروة رأمساىل واحد من هناك -أو تساوى 
قصة أخرى ال  - پانياأو حىت إس-لكن روما  ، هزار -أو حىت تركيا-مصر  . ألن هنا أصبحت العملية موش هزار ، ورددمت على أعقابكم ، العيال

جليوش ، حتتمل اهلذر   . هذه ال ميكن غزوها ال بدين أهبل وال طبعا 

بذمتك شفت قصر نظر  !  حالوة ! قلتم قال الرسول ، وحني سألوكم أين قال هذا ، قلتم قال هللا ، حني سألوكم ما هو دليل أن دمحما رسول
فهة قصرية النظر قصرية النفس ، إنه الشىء عينه ىف طموحاتكم النهبية اهلجامية . أقصر من كده وقصر نفس ىف التاريخ .  وملاذا هى هوامشية 

أو أن أبسط متطلبات الكذب  ،  الفارق بينكم وبني اليهود واملسيحيني أنكم سذج بدائيون ال تعرفون كيف حتاك األكاذيب احلقيقية ، ختصار
ت الطالع ، هو املعلومات ، جليدةاجليد هو الثقافة ا على األقل لو كنتم  ، حىت مالطة استعصت عليكم ،   للعار.  ومرة أخرى أحيلكم لقار
شيئا أفضل   كذبتكم اهلبالء املسماة اإلسالمصنعتم من  كنتم قد لو  ،  لعرفتم أن الكذب الكبري علم وفن له أصول وتراثپولس اطلعتم قليال على 

ا  تتخيلونالعني الىت - حور-نظري-؟ حىت فكرة االستشهاد وأنتم بدو أجالف ال تعرفون حىت القراءة ، نقول ؛ لكن ماذا كثريا مل فكرة جهنمية أ
الستشهاد املسيحى األكثر شراسة بكثري ،  أحدإليها  كميسبق  ، ) واألرقى بكثري أيضا ألنه ال يعد مبجرد أطنان من اللحم (هى ال شىء مقارنة 

لتقرأ أسفارا مطولة مرعبة ىف هذا  ، پراطوريةوإال أحلتك جليبون وسقوط اإلم ، ىف القراءة عن صاحبك -  سى عمر-قدر أفضليتك وال أعرف 
  . الشأن

وأن بن احلطاب واحلطابة كان وضيع  ، ضعيف الشخصية ومعدوم القدرة اجلنسية لقد أراد ونس مىن أن أثبت أن دمحما كان رعديدا ! هأ
، لكن ها أنذا قد أثبت شيئا آخر  ) وأشياء من هذا القبيل (سكريا مدمنا حلناء الدبر ومل يقاتل دومنا خداع مرة واحدة ىف حياته  األصل لواطيا
لكامل ا ىف غري حاجة إلثبات ( ! أثبت أن اإلسالم برمته كان فكرة فاشلة من األصل:  خمتلفا  ألحرى وجد  !  ؟ فكرة فاشلة ! هأ.  ) أو رمبا 

اقد اآلن ها أنذا و  ، ظللت وقتا طويال أحبث فيه عن تسمية ساخرة لكملقد  ، راحةبص نعم هذه هى تسميتكم  ! نو اخللفاء الفاشل:   وجد
  ! أفشل سلف ألفشل خلفطبعا و ،  أفشل خلف ألفشل سلفلفعل كنتم   لقد ؛ الصحيحة

  ! قر كاملة ١٤يقل فيه جمتمعا ىف لقد قلت ىف اإلسالم ىف يوم واحد ما مل  ! أ ملك العامل ! هأ …

رخيكم.  وال أتكلم عن القوة املادية ، كل هذا وأ أتكلم عن الكالم أو  ’ فتح ‘أو  ’ غزو ‘كلها .  أنتم مل حتاربوا حر جدية واحدة ىف كل 
ألساس  ’ اجتياح ‘ لـ لذات ىف وقت كان يعم فيه الدنيا السالم املسم (أى مدامهة ملدنيني عزل  ولقرون مل تكن  ، Pax Romanaى 

ن اللتان تصدت لكم فيها جيوش حقيقية  ، ) للشعوب حاجة فيها أو اعتياد على التسلح هذا عن غزواتكم .  هزمتم -ىف فرنسا والنمسا-واملر
ىف  ، أو حىت إسرائيلپراطورية الربيطانية و اإلمأما ما فعله أمثال اجملول أو احلمالت الصليبية أ ، ملاذا تكون مباركة كل مرةوقلت لك للتو - املباركة 

ا استتبت لكم فتلك قصص أخرى ال تقل عارا ا ملمارسة اجلنس.  داخل أراض يفرتض أ  ، ختيل أنكم ال ختجلون من كون الكلمة الىت تستخدمو
ا حلروبكم الومهية اح هى أقرب كلمة ىف كل اللغة العربية لكلمة بل لعل كلمة نك ، ذات وقع أشد عنفا ومغالبة من الكلمات الىت تستخدمو

conquest ملخنثني ، الىت يستخدمها العامل لوصف معارك التاريخ العظمى م  ال تصدق  ! ؟ مث بعد ذلك أجدكم تتعالون على املثليني وتصفو
رمبا تعرفون االغتياالت .  ل شىء آخر ىف الدنيامتاما كما جتهلون ك ، فأنتم ببساطة ال تعرفون القتال ، أنك أو صحبك أو خلفك حماربون مغاوير

ت واألشباح  ألكثر حروب العصا ا من مهنة قطع الطريق (أو ترويع اآلمنني أو مذابح املدنيني أو جمازر األسرى أو  لكن معركة  ، ) الىت تعرفو
 -أنت نفسك :   ألول مرة أعىن ما أقول  عمرأ ، بلى ! مل يكن ألحد شرف لقائكم يوما:  ساحمىن ،  حقيقية ىف ضوء النهار الوضاح

 ، وإسالمك مل يتخط يوما وضعية الرجل الثاىن ، ولست أفضل كثريا من صاحبك املسكني الذى استغللته ، أيضا غلبان - صاحب اجلربوت املزعوم
  ! ومل ولن يتخلص أبدا من عقدها

ال أحد غريكم ىف   ، بل هو براء منكم ىف كل األحوال ! كال.  احلرب الشاملة:   ڤيتزحتبون كالوس -طريةوليس للقدرة ال- رمبا هلذا السبب  ! أوه
أو قتل النساء واألطفال ليال كى يتحاشى ساعة الوغى صباحا  ، فكر لوهلة ىف الطعن ىف الظهر -حر شاملة أو حر عسكرية فقط-كل التاريخ 

ملرة  ( قرأت السرية الذاتية حملمد فوجدته يتباهى جبهاده  . ) ! ىف كل مرة القليلة الفئة الكثرية تكمإن ما غلبت فئ - واحلال هكذا-وطبعا ال غرابة 
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مث حني ذهبت للتفاصيل ذهلت ،  ) ليس هذا موضوعنا،  رساهلاأنت  سيدى  تأو أمر  (املتواصل ىف سبيل هللا مبئات السرا الىت أرسلها 
والشىء  ، كل جتريدة تتكون من أفراد ال يتجاوز عددهم أصابع اليد ، غتياالت أو لسرقة اإلبل والغنمالكتشاف أن كلها تقريبا ما هى إال فرق لال

ألمس .  وأقصاها التسلل لقتل احلارس إن وجد من ظهره ، وكلها يتجنب القتال أو املواجهة ، كلها تتم ليال:  املشرتك فيها مجيعا أمران
ت  ‘تسجيال لداعية معاصر شرس جهم املالمح يسمى غارات السرقة الليلية تلك بـ استلقيت على قفاى من الضحك حني شاهدت  الضر

ها ، ’ االقتصاد اليوم ‘لعله قرأ ذات مرة .  ’ االقتصادية   ! إذ أشك متاما أن كلمة اقتصاد هذه قد وردت ىف أى كتاب ديىن قدمي من إ

هو يقول إن  ؟ ولو على طريقة ال تقربوا الصالة املفضوحة ، حون بكالوسڤيتزاآلن فقط فهمت ملاذا تتمس ؟ كيف نسيت هذه  ؟ االقتصادية
عمة ‘فتقفزون لالستنتاج أن الدنيا برمتها ألعاب سياسية و ، احلرب هى السياسة بطريقة أخرى األمر الذى خيدم مفهوم اخطف واجرى  ، ’ قوى 

ألحرى تتناسون-ن لكنكم تنسو  ، احلرب ترمى لتحقيق مكاسب سياسية ، نعم.  لديكم السياسة نفسها ال :  الشق الثاىن املنطقى للمبدأ -أو 
لكن ألن مفهوم املوارد لديكم أيها الرعاة الرعاع خيتلف عن  ، طاملا تعاركت الشعوب على املوارد.  ترمى برمتها إال لتحقيق مكاسب اقتصادية

  . لذا فالقوة الناعمة واملراوغات السياسة تكتسب أمهية عظمى لديكم ، فرارب وسلب مث  ، أى إلنه مفهوم وقىت جدا ، مفهوم بقية الدنيا

السبب أن القوى يلقى املنديل ىف .  وال تعرفون السبب وراء هذا ، ) اهلراء ، الكالم ، اإلعالم ، الدين (ليس لديكم سوى القوة الناعمة  ، نعم
وحني تستهجن هذا يقولون لك  ، م الناس حولنا تتكالب وتتقاتل على الفتاتمعظ . ىف الصباحوجها لوجه چنتلمان وجهك ويدعوك ملبارزة 

وة والنتانة والعفانة شىء آخر ، الصراع أو املنافسة شىء ،  سادة ؟ ألست أنت من يدعو للتنافسية والصراع الضعفاء هم .  واجلنب والندالة والد
ألحرى يلعبون ب ، فقط من يلعبون ىف املالعب الصغرية هلذا حنن  ! ومن أجل تربير هذا اللعب القذر هم ىف حاجة لرخص إهلية ، قذارةو

لغيب هو أعلى درجات التخلف ، نعم.  وليس العكس ، ؛ ونس يقول حنن متدينون ألننا ضعفاء متدينون لكنه يقول ال ختلط بني  ، اإلميان 
  ! العقلى هو سبب اإلسالم ختلفنا ، اإلسالم ليس سبب ختلفنا العقلى ؛ النتيجة والسبب فيهما

نة الشيطان ال ميكن أن يكون صحيحا قول املسيحيني إن اإلسالم ، كال … فإن الكون كله  ، لو أن الشيطان مبثل هذا الغباء واجلهل ! د
  ! أصبح اآلن ىف مشكلة

وة والنتانة والعفانة شىء آخر ، احلرب شىء:  ملثل عت عن جندى روماىن قتل أسريا أو اغتصب هل مس ، سيدى.  واجلنب والندالة والد
نتكم منحطة ! ؟ امرأة نة رفيعة ود ألنه نىب أعظم من كل أنبياء  ؛ إمنا ألنه درب على أن يكون عنوا للحضارة ، ليس السبب أنه ذو د

لقد جاء حامال مشعل الثورة التقنية .  عنيمتوحيد جمتلتساوى كل أنبياء ا -احلذاء نفسهال -بل ألن بصمة حذائه على األرض  ، كال ؛ التوحيد
بل هل مسعت عن أن خاض أى جيش عرىب أو  … ! إخل …وما تنطوى عليه من قيم وقوانني وأخالق وسلوكيات كلها رفيع وغري مسبوق 

متداد كل التاريخ -هيك عن أن تكون حمرتمة-مسلم حر ميدانية حقيقية  املعركة احلقيقية  ، للدقة!  ؟ ، أو حىت هزم ، وانتصر فيها واحدة 
أو مناورات چيات تقتيات أو سرتاتيأو وقت مل تكن قد عرفت بعد تقنيات  ، الوحيدة الىت خاضها املسلمون طبقا لتقاليد احلروب املعروفة آنذاك

ملواجهة ىف وضح النهار ، من أى نوع وال  ، ت ضد بعضهم البعضاملعركة الوحيدة الىت خاضوها من هذا النوع كان ، فقط اصطفاف اجليشني 
ريخ هذا الدين ملرة- وقطعا  ، غرابة أن مات منهم فيها عدد أكرب من كل مات حتت راية اإلسالم ىف كل  تفردها حساسهم بإلأن  - وال غرابة 

  ! صفني:  أطلقوا عليها ذلك االسم العجيب املثري للفضول ، هذاالشديد 

ا معلومات عامة وكأىن اجلاهل الوحيد ، ىن إليهكلما اكتشفت شيئا وجدت من سبق  !  للعنة ابن خلدون مل يتأمل كثريا ىف تقتيات .  وكأ
حلرف تقريبا ، املعارك احلربية وة والنتانة والعفانة قال ذات الشىء  :  إن مل يكن أفدح وأفضح وأفصح وأفظع ،  لكنه عن اجلنب والندالة والد

م بطبيعة التوحش الذى فيهم ، العرب ال يتغلبون إال على البسائط ‘ ، أهل انتهاب وعيث ينتهبون ما قدروا عليه من غري مغالبة وال  وذلك أ
لقفر ركوب خطر ، فكل معقل أو مستصعب عليهم  ، وال يذهبون إىل الزاحفة واحملاربة إال إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم ، ويفرون إىل منتجعهم 

ركوه إىل ما يسهل عنه وال يعرض م ال يتسنمون إليهم اهلضاب  ون لهفهم  وعار اجلبال مبنجاة من عيثهم وفسادهم أل ، والقبائل املمتنعة عليهم 
م ليسوا جمرد قطاع طرق ؟ هل قرأت هذا  أستاذى وأستاذ اجلميع أرسطو ! ،  للهول ’  وال يركبون الصعاب وال حياولون اخلطر بل  ، إنه يقول إ

  ! بل  للهول تكعيب !  للهول !  لكن مل تكن به أى من هذه الصفات ، پوليون قاطع طريق.  أحط نوع إطالقا منهم
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لقد كنتم ال تسريون  ، أقصد لك كل العز واجلالل واإلكرام ، أقصد صلى هللا عليك وسلم ، موال عمر بن أىب البسائط رضى هللا عنك
ت قطاع طرق يتسللون ، هابفرض انطباق وصف جيوش تقانيا علي (جبيوشكم إال ليال  بل كنتم حىت ختفون عن جنودكم ،  ) فهذه ما إال عصا

م ىف غزوتكم  لوال أن أحدا مل يكن  ، وكان ممكنا أن يتحول األمر لكارثة ، لسبب خاص جدا ، ستثناء تبوك فيما علمت (أين ستذهبون 
مجع عبد العزيز عصابته .  ة العربية السعودية نفسها نشأت بذات الطريقةاململك ؟ بل ملاذا نذهب بعيدا ! أوه.  ) خذكم على حممل اجلد

فه عادى خفيض من  (وتسلل ليال لقلعة خصومه  - ! هكذا كان عددهم ، صابة األربعني حرامىع- أيضا تقانيا القلعة ليست قلعة إمنا جمرد بيت 
رتفاع ستة أمتار فليس أقل من أن .  ة البعر امسه قلعةإمنا ىف جزير  ، ىف الريف املصرى ليس له اسم معني ، الطوب النىيء أما بناء حجرة مكعبة 

فنشأت مملكة  ، تسلق اجلدار فهبط عليهم وذحبهم وسىب نساءهم وهم نيام . ) ! العباد كل، وجيب أن يسجد له   ، منه وله يكون بناء هلل نفسه
ا فقط رمز للوفاء ؟ هذا كيف فاتىن  ! أوه . الكنوز والشرف املرجاىن الرفيع احلالية ا أيضا رمز للشجاعة ، دمحم مل يقتل كالب املدينة أل   ! بل أل

اجلنب ال غرابة ىف أمة ببساطة  : اإلله هو الشخصية رقم واحد ىف أى دين ، بينما أنت الرجل الثاىنكنت ملاذا  ألول مرة بل قل إىن فهمت 
  ! أيضا الوضاعة ال تتجزأ ، كما أن العظمة ال تتجزأ  ! حقا … ! أن جتعل نفسك الرجل الثاىن ، األقنعة بتاعكتمو 

كل املمالك كانت أطالال أو ىف .  أن مل يكن هناك من يصده : إسالم بدو اجلزيرة اهلمج انتشر لسبب واحد:  دعىن أجيبها لك م اآلخر
ا الكهولة ودمر البقية الباقية منها غزو  -االىت مل تصلوا حىت لظفر - حىت روما نفسها .  إخل …بيزنطة  ، فارس ، مصر : أفول كانت قد خنر

ودمحم أول من قال احلرب خدعة والكذب  ، قبلكم كانت كل احلروب ىف ساحات مواجهة مفتوحة وىف مواعيد متفق عليها.  العبيد املسيحيني
نبت له شعر عانة من  -ولو كسيح أو كهل- هو كل ذكر  -سيدى- طبعا حسب تعريفك لألسري .  مباح واخرتع االغتياالت وقتل األسرى

م -أما النساء واألطفال  ، حىت لو يكن ىف مدينته قطعة سالح واحدة ، وتعريف العدو هو من تقررون أنتم تصنيفه كعدو ، ’ العدو ‘ من تسمو
م ال يدعون أسرى -لذرارى ملال فهم استثناء من التعريف أل   . ، بل سبا يغتصبون مث يباعون 

كانت األمم حتتكم للحرب فقط عندما خيطىء طرف ىف حتديد قوته أو قوة جاره ويفشالن ىف معرفة احلقيقة  -عدهحىت بو -بل إسالمكم ق
سم  ألنه غري قواعد اللعبة اإلسالم املتخلف قهر أعظم احلضارات ، لكن احلروب كانت دوما ىف ساحات مفتوحة ال غش فيها . عقليا وسلميا
وما كان لينتصر أبدا لوال اخرتاعه للحرب القذرة وإدخاله أساليب قطاع  ، ة للغش واخلداع واعتبار كل املواثيق واملعاهدات حديبياتالرخصة اإلهلي

ريخ احلروب ! صفني . الطرق ألول مرة على احلروب ليس اهلدف من احلرب القضاء  ، وال أقول احملرتمني-عند البشر العاديني .  حقا هكذا كل 
ألن  ؟ ملاذا حمروقة . بينما حروبكم كلها ليست إال حروب األرض احملروقة ، ، اهلدف معرفة أيكما أقوى وحيق له التسيد على اآلخر دوكعلى ع

ا أصال عند البدوى ، األرض يستوى فيها األخضر مع األسود  ، من املستحيل أصال للعرىب أن يتخيل أن الثروات تصنع . وال قيمة هلا وال لسكا
قبله :  حروب اإلسالم قذرة،  ! طبعا.  وأن قطافه هلا ما هو إال مسألة وقت ، ا يفهم فقط أن مثة ثروة جاهزة مسع عن وجودها ىف مكان ماإمن
ت واملعاهدات واألشهر احلرم واألراضى احلرم وال تستطيع اآلهلة نفسه ، كانت احلروب حمرتمة - عدهحىت بو - ا وىف احلروب احملرتمة حترتم اهلد

نتهاكها ا هى اخرتاع تقنية جديدة ، الرتخيص    . بدءا من العجلة حىت القنبلة النووية ، واخلدعة الوحيدة املسموح 

ت مستباحاأنه  -وهو مكمن اجلمال ىف حروبكم-عامة   ، اعتربمتوه متمرتسا وقتلتم نساءه وأطفاله ، مبجرد أن يصنف العدو عدوا فكل شىء 
كم الدامية أصالوحىت مل يكن أحد مترت  لتبييت أى ذلك القتل الليلى للنساء واألطفال ، س أو حىت عرف خبرب نوا إنزاال للرعب بقلوب  ، فعليكم 

ن ! أ آسف.  وهكذا ، الذين كفروا كل :  وفن احلرب هو بكل أسف واحد مما غبنت فيه ، لعلمك أ طوال الوقت أقدر جدا موقفك كرجل 
مصطلح  ، كل الكرهان اليثرىب احملكم سرقه منك دمحم ونسبه لنفسه.  ونسبت آلخرين -عمر ى سيد-يثة قد سرقت منك هذه أصول احلرب احلد

رخييا عند كهرطقة دمحمية  دخال پوليون حاول  (احلرب خدعة مسجل  أم  على أسلوب املعاركقليل عبيط من املناورة واالرجتال بعض سرقته 
ت تنسب جلي،  ) ىف أن يقارن بكملكنه طبعا فشل  ، صفني ه على  ، كل اخرتاعاتك سرقوها.  وهلم جرا،  ڤاراوأساليب حرب العصا وا حسر
  ! زمن اخللق اجلميل والشرف الرفيع ، زمانكم

ملدسوسة ريته فيها بعض ولو نبهته ملسألة البسائط هذه لرمبا نقح نظ ، فعال ونس حمق ىف تضخيمه وتعويله على مسألة األحاديث املسماة 
من أين أتى املليون حديث الباطل ىف وقت كان يشق بني مجلني من يقول بيت شعر واحد ضد  ! حقا.  ووجد أن املصيبة أعظم وأعظم ، الشىء
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رخيهم-؟ هذا التشنيع مبحمد وصحابته دمحم م ، على طريقة ما كان يفعله ا عصابته رمبا كان أهم عمل بطوىل قام به بعر اجلزيرة ىف  ملصريون أ
  ! احلكم الغاصب لألعراىب اجملرم مجال عبمعصور حني كانوا يهتفون له صباحا ويطلقون عليه النكات مساء

وكأنه صاحب الدكانة والباقون  ، ذلك الشخص الذى ال يكتب اإلجنيل امسه ىف عنوان كتبه ! پولس ! آه ….  لقد نسيت ؟ أين كنا …
ا آلفاق جديدة.  پولسفت عند  ليت جرمية التزوير توق ! ضيوف يفلسفها  ، بعد أكثر من نصف قرن آخر جاء يوحنا ليعمق الكذبة ويصعد 
فأصبحت املتاهة أكثر إحكاما والكذبة  ، هلا بكلمات شعرية فلسفية تكاد توحى لك أن املتحدث هو هومر أو أرسطو ] بتشديد الظاء [وينظر 

املسيحيني سبقوكم للكذبة  كيف مل تفطنوا ألن.  طة أنكم مل تعرفوا أن اللعبة انتهت قبل أن تبدأاملوضوع ببسا.  أضخم من أن تتخيلها كذبة
ن أخرى وال مزايدات أخرى ، إمنا هو اإلله نفسه ، يسوعهم ليس نبيا آخر:  األعظم لك إن كنتم تتخيلون أن جمرد  ؛ ومل يعد من متسع ألد فما 

وال أقول تكفل املقوم ،  ىف العمق نخر ىف صمتوالتسلل منا عقول خلفها تكفل الذكاء الذى خيوهلا الدو  ، سيوف تستطيع أن تغزو كل العامل
  ؟ الثورة التقنية التالية:  املادى احلقيقى للغزو

جيل الغنوصية املنسوبة لنجع محادى املصرية جيل عم دمحم السمان ، حسب األ األصح واألقدم من كل ما عداها فيما يقول  ، أ
جيل األربعة املعتمدة جمتمعني  ، ملتخصصونا صحاب األ ملرة (والىت كتبها شهود عيان أكثر قر مقارنة   ، ثالثة كتبها شاهد ما شافش حاجة 

دله األلزهامير ٦٠والرابع شاف لكن كتب بعد أكرت من  لتاىل أوقعها ، سنة بعد ما  ري مص كاد يلحقه ذات  ، ومرقس أقدم الكتب األربعة و
لتمزيقفلوال أن مشكلته كانت سهلة نسبيا وحمصورة ىف الصفحة األخرية  ، النفى من األرض فإن احلقيقة أن يسوع ليس  ، ) سهل التعامل معها 

رمبا  (بله لكانت آخر دين ميكن أن يق ، ولو بعثوه حيا من عظامه الىت عثروا عليها ، املسيحية الدين ، املسيحية املؤسسية ، حبال مؤسس املسيحية
لضبط ت الشرق ما هو أقرب  ، وحىت لن يقبل اليهودية ، فبالتأكيد لن يقبل اإلسالم أيضا ، ليس  ذلك أنه سيجد ىف بدع وضالالت ومستحد

لتحديد ل ، إنه صوىف أقرب للحالج ورابعة العدوية املسلمني أو لبوذا وكونفوشيوس الوثنيني منه ألى أحد آخر.  ) له منها القسطنطينية ات پااپو و
لكريسماس ىف شوارع  ، جمرد يهودى عاش يهود ومات يهود ؛ مل يكن صاحب دين .  أو روما األسكندريةأو  ومن اليهود من حيتفل اليوم 

واحدة أنه إله  الرجل رحل دون أن ينطق لسانه ولو مرة.  معتربين أن يسوع أعظم أنبياء اليهود قاطبة ، الغرب وإسرائيل وجنمة داود على صدورهم
إلله ر كل من حاول وصفه  كل ما يتبقى  . معرتفا به أو مرفوضا ، سواء كان املرجع إجنيال مبكرا أو متأخرا ، أو حىت أنه يدعو لدين جديد بل و

لرب -پولس ويوحنالذات بعد استبعاد كالم -   . هو كالم جمازى عن الصلة 

إلجنيل  ملعنيني احلرىف جدا واملعاصر جدا .  إال مرة واحدة وعلى لسان الغريكلمة مسيحى أو مسيحيون مل ترد  لقد كانت طريقة صوفية 
ا  ، ’ أتباع الطريق ‘حرفيا جدا كانوا يوصفون ىف هذا املسمى أعمال الرسل بـ .  للكلمة ا  متألهم  ‘وتوصف حلقات الذكر الىت كانوا يقيمو

ألعرف كيف  سعيد پورومعاصرا جدا  ليتىن ذهبت تلك الرحلة إىل شارع  ، ) ڤامسعوا بعد مبصطلح النري غالبا مل يكونوا قد  ( ’ لروح القدس
ا تلفيقة خمتلقة من ال شىء تقريبا.  ولس ويوحناپاملسيحية مل تكن دينا إىل أن اخرتعها .  أصف مثل هذه احللقات الفكرة ىف هذا الدين .  إ

ل عقيدة كل قبيلة ىف كل ركن داىن أو قاصى من منطقة الشرق األوسط املنكوبة بچيينات وعقول أهلها التطريية كل فرد ىف ك:  بسيطة حلد اجلمال
ما فعله پولس ورفاقه أن قدموا اإلجابة الىت مل جترؤ عليها كل .  ، شىء امسه املهدى املنتظر ، يستيقظ وينام حيلم بشىء خيلصه من بؤسه اخلرافاتية

النكتة الفاحشة هنا أن هؤالء املخرتعني األفذاذ !  ، املسيا املوعود هذا اليسوع البار هو ذلك املسيح:  يا الفكرة العبقريةاألجيال منذ طرح أشع
 چييناتأو مبصطلحات ضهرى ال يزال ما هو ىف ال ، ال يزال الناس يعانون ؛ سرعان ما اكتشفوا أن اخرتاعهم الصغري مل حيل شيئا على أرض الواقع

خرتاع آخر ، ناتچييىف ال   ! هلليلو:  أقصد !  للهول ! امسه اجملىء الثاىن للمسيح ، مهد منتظرا جديدا ، فأتوا بسرعة 

.  هنا لدى كلمة للعلمانيني الغربيني الذين يستعظمون األمر ويبذلون أضخم اجلهد إلثبات أن الغنوصية هى األصل واملسيحية هى اهلرطقة
، لكن ما العويص أو الكارثى ىف أن يقول پولس أو يوحنا على  ، ونعم علم التاريخ هو صاحب الكلمة األوىل واألخرية نعم أنتم على حق:  أقول

ا ليست بدعة كربى كما قد تبدو للوهلة األوىل ، بل ما املشكلة لو كان يسوع قد قال هذا عن نفسه فعال لسان يسوع إنه اإلله األمر .  ؟ إ
حلالج وليس انتهاء بشريىل ماكلني قال مبثله الكثريون من قبل ومن بعد، و  أبسط من ذلك بكثري كلهم ختطوا احلد الفاصل .  ، من بوذا مرورا 

طبعا ال غرابة .  نكون الرب نفسه -عند حلظة معينة من النمو الروحى-، أو  ، وبني أن نكون جزءا من ذات الرب بني أن نكون كلنا أبناء الرب



٢٦٦  

قد قبل  ، ، لكن ال غرابة أيضا أن الغرب الغىب كعادته املزمنة ىف شراء بضائع الشرق املتخلف الفاسدة أن الغنوصية هرطقةأن اعتربت الكنيسة 
ألكثر بال متيز كبري ، املسيحية دون أن يعلم أن يسوعا هذا ال شىء يذكر   ! إنه اإلله ، ، بل هو جمرد صوىف آخر قال عن نفسه أو قيل عنه أو 

نة (أنه رغم كل بطش وتكفري املسيحية املؤسسية  ، من هذا املذهل أبعد الغنوصية :  ال تزال كل نسخ اليسوعية األوىل حية حىت اليوم ) الد
ثريا كبريا ، اجملدلية اجلميلة النقية األصلية جدا مطلقة الروحانية-أى اليسوعية اآلريوسية ذات يسوع اإلله  . اندجمت مع البوذية أو أثرت فيها 

وكذا كانت العمود الفقارى إلسالم دمحم  ، النسطورية ال تزال موجودة فيما يسمى مسيحية الشرق أى العراق وفارس . ملخلوق تطورت لشهود يهوها
هوم الذى عمليا هجر مف ، وللحقيقة هو بدوره مل يندثر كما يقول ونس إمنا ال يزال رغم كل شىء ميثل القطاع الشيعى لإلسالم . املكىاإلسالم -

ا ال تزال دين كل مسلم مل يتبحر ىف اإلسالم ، لقرون طويلة قبل أن يعيده اخلوميىن للصدارة ) احلرابة الشرعية=  (اجلهاد   ، ويزيد ضهرى قائال إ
ضة عصر املأمون وميكن على  ، بل ىف الواقع هى تطورت ىف اجتاهات مدهشة ىف كل مكان ذهبت إليه ، كذلك كانت القوة البشرية الضاربة ىف 

حلفاظ على حكمة  ، أما أرقاها مجيعا . وهكذا ، حنو ما اعتبارها تناسخت غر لتلد املورمونية الغنوصية الفلسفية شبه األفالطونية الىت تعهدت 
ا سرا عرب عصور الظالم حفظا هلا من احلرق والذبح ن واإلحبار  سم املاسو  ، مصر القدمية واليو تت تعرف  املفارقة احملزنة أن كل  . نيةهى الىت 

هلرطقات ، على تباينها هى األقدم األصدق واألصح ’ الطرق ‘هذه  بينما املسيحية الىت مل تتوصل لكتابة قانون  ، وهى الىت راحت توصم تباعا 
هل ، سنة ٤٠٠-٣٠٠إميان هلا إال بعد    .  رطقةهى الوحيدة الىت ميكن لغو وقانونيا وبداهة تسميتها 

 ، هل سبب جهلى املدقع أىن قرأت وتعلمت كل شىء وتعاليت عن تعلم اخلرافة ؟ ٥٠ترى هل أخطأت أيضا حني توقفت قدميا عند صفحة 
ا لذكاء كلم . أ اآلن أمام حمنة فلسفية عويصة اإليالم ،  أرجوكم الرمحة … ! ؟ خرافة:  حبجة أ ا  علماء الذكاء اآلىل يقولون إن اآللة تتصف 

وأ أطالب  ، يقولون املعرفة قدرة ؟ أينشأ التطور من صراع املصاحل أم من املعرفة أكثر ؟ لكن هل هذا كالم مادى.  كانت لديها معلومات أكثر
 هل يكمن خالصنا ىف بعض مكعبات ىف اهلواء امسها ؟ ، أين املادية ىف كل هذا وأرسطو نفسه طالب حبكم العارفني ، حبكم اآلالت الذكية

مياىن ! أوه … ؟ بل املعلومات عن اخلرافات ، ليست حىت املعلومات املادية العلمية فقط ، املعلومات ما هذا .  يبدو أن اخلمر بدأ يتالعب 
  ! ؟ بينما يفرتض ىف أىن الناطق الرمسى بلسان أمنا الطبيعة ، اهلراء الذى أقول

ذلك اجملاهد التكفريى املهوس  ، زائد أحد الالحقني الدخالء ، ميذ يسوعاملسيحية إذن هى ذلك الدين الذى صكه واخرتعه بعض تال
ا ذلك املدعو يسوع مع الب ، پولس عض كلها كردة فاحشة على اليسوعية الىت مل تكن دينا يوما إمنا جمرد حركة مغدورة عابرة لروحنة اليهودية قام 

هى مسيحية  -وحلد مقارب كثريا الكاثوليكية-األرثوذوكسية  . جيل الغنوصيةلذات أصحاب األ ، اآلخر األكثر فهما وإخالصا من أتباعه
م األوىل الواردة ىف العهد اجلديد على أن اخلالص نعمة إهلية وال  ، أولئك الرسل األوائل ىف الشرق األوسط وأولئك الرسل كانوا حامسني ىف سري

ى شىء آخر من سلوكيات للشخص أو ع خلتان وال  وجعل ابنه من الز ملكا إليطاليا اپ روما كان زانيا اپ.  باداته أو اتباعه للناموسيكتسب 
هل تعلمى أن  . ’ ! إن اخلالص عطية من الرب ‘:  كان رده هاد متواضعا بسيطا صادقا -أى األب- سألوهوحني  ، ) أعظمهم ىف احلقيقة (

إذا كنت مل أقتنع :  رة واحدة لرمسيس ألن لدى عبارة واحدة أريد أن أقوهلا لهأعظم ما أمتناه اآلن  جدتى أن يعود ذلك الشيخ حجاب مل
نة العامل املتقدم نة املتخلفني ، ملسيحية الىت كانت يوما د إلسالم د   ! ؟ فهل تعتقد أىن سأقتنع 

وال أريد أن أكون   ، ى الكاثوليكيةأ لست متحامال حقا عل ! كال  ؟ كيف أمحل كل هذه القسوة على من علموا ىل أمى  ! لكن مهال
كصكوك الغفران  ، بل إىن حىت ال أقيم وز ملثالبها الشهرية.  يكفيها ما قدمته للفن من رسوم ومتاثيل وموسيقى.  أ أحرتمها كثريا . كذلك

الفارق  ؟ البيت وآل سعود صكوك غفران أليست سياحة احلج الباهظة الىت متتلئ منها خزائن آل ؟ أليست الزكاة صكوك غفران.  وحماكم التفتيش
ورة الوحيد أن صكوك الغفران الكاثوليكية كانت حمصورة ىف مذهب معني ولفرتة معينة وال سند ديىن هلا ومستهجنة من عموم املؤمنني وانتهت بث

مث ما الفارق بني حماكم التفتيش وبني قوانني .  أما الزكاة واحلج فهى فروض إهلية رمسية صرحية مؤبدة وال جيادل فيها أحد ، عارمة على الكنيسة
ملثل أعلنت مرة واحدة وىف بلد واحد وحتت ظرف حمدد ؟ الطوارئ احلالية ىف أى بلد املشكلة .  پانيا بعيد حتريرها من اإلسالمهو إس ، هى 

لضبط ىف مسلمات  ، يالوچو پعلى وظيفيتها التكيفية أنثرو  ، چييىن للعقيدةاملشكلة ىف اجلوهر ال ، ليست ىف كل هذا على أى شىء حتض الناس 
هل تشجع عليه أم تربر الكسل والبلطجة  ؛ الكدح كأسلوب حياة ، الكدح اليومى ، وعلى رأسها مجيعا موقفها من الكدح ، سلوكهم اليومى
ب كدح الغري   ؟ و
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سا سيئني ! لضبط  -ىف مرحلة متأخرةن إو -الكاثوليكية هذه عينها .  من تعلمت أمى على أيديهم وأيديهن ال ميكن حبال أن يكونوا أ
ألفعال رمبا ال .  وأبرزها مترد فرانسيس األسيسى ومن خلفه حركة الفرنسيسكان شبه املارقة ، عرفت حركات ترفع ىف خجل وبال ثورة راية اخلالص 

لضبط نوعية املعتقدات داخل عقول لكن ما يهمىن أو يهم  ، أشياء متصلبة عجيبة بال شك . اراهبات مدرسة أمى واملستوصف اجملاور هل أعلم 
هؤالء خيتلفون جذر عن أسالفهم إيريناوس وأثناسيوس  . وبال السؤال أصال عن معتقدهم ،  أى أحد أن ال هم هلن إال خدمة الناس بال مقابل

أو  ، چندة حلروب دينية تستمر ألف سنةن مث تدشني أوم ، الذين مل يكن من هم هلم سوى رسم اخلط الفاصل بني الكفر واإلميان ، وأوجستني
األوىل ىف  ، پاتياهي ؛ فيلسوفتها الرائعة الىت سحلها الرهبان ىف الشوارع ، يكفى ما فعلوه هؤالء املتعطشون للدماء بعقل األسكندرية اجلميل.  آالف

ملاليني من ضحا اإلميان املسيحى حسبما تعىن  ، الصراط املستقيم فالصراط الدائرى ، فاجلامع القومي ،  األرثوذوكسى فالكاثوليكى ، طابور 
  . الكلمات

إلميان ألفعال ، وال حىت برضا الرب ، اخلالص ال  ألفعال فقط ! اخلالص  ملرة!  و السؤال  ! كان سيطرب هلا أرسطو  ! فكرة ليست سيئة 
؟ ملاذا حتولت على يدها حركة اإلصالح  لنور تبديد اخلرافة تبديدا أبد ، ور اخلالص احلقيقىاألخرية املؤدية لنبوابة الپروتستانية ملاذا كانت ال:  هنا

ن ، ال من الكاثوليكية فقط بل من الدين كله ، الداخلى الفرنسيسكانية لثورة ال تبقى وال تذر مفسحة الطريق  ، أفضت لتقويض كل األد
أن  پروتستانتيةملاذا قدر لل.  بل ليس لك حىت اخليار ىف قبوله أو عدم قبوله ، اخلالص عطية من الربالعهد اجلديد يقول مرارا إن  ؟ لعلمانية العقل

مسها الثورى املتمرد هذا ، مبثل هذا العيار الثقيل الصريحهرطقة تصبح  ا ال:  ؟ اإلجابة ال يوجد سواها ومن مث استحقت واعتزت  چيينات إ
  ! ساكسونية-األجنلو

لثة لنك الحظ مفهوم هؤالء الرأمساليني :  لذات من أجل ذلك الوغد الذى أغاظىن ذات مرة بتهمة تدين احملافظني اجلدد ، ن أكثر دقةمرة 
وستكتشف ببساطة أنه ال شىء سوى  ، بل الحظ دقائق جذور اإلميان املاسوىن لدى أولئك الذين أسسوا أمريكا ، األمريكيني الپروتستانت للدين

حلق اإلهلى در  ١٨٠النقيض  لضبط ملفهوم احلكم  لطبع بعضهم كان علمانيا .  ) لدى الكاثوليك أو املسلمني أو رمبا لدى كل أحد (جة 
شيئا جيدا خلدمة املبادىء الىت بنيت عليها  -حسب نص إعالن االستقالل- ’ اخلالق ‘لكن البعض منهم املؤمن كان مؤمنا ألنه يرى  ، خالصا
مث يوكل  ، كل السلطات يستقيها الفرد بنفسه مباشرة من هذا اخلالق مصدر كل السلطات ؛ النقيض للحكومة:  واحدة ، إنه بكلمة أمريكا

رادته الشخصية احملضة للحكومة إعالن  قرر ، بدال من قتل اإلله ، املشروع احلر هو اإلله واحلكومة هى األجري:  بعبارة أخرى.  بعضها و
  ! املطلقة لسالح ضد الكنيسة والدولة وكل سلطة تنتقص من سلطة الفرد حتويله االستقالل األمريكى

ن التوحيد تلكپروتستانتية ال ، مرة رابعة لنكن أكثر دقة  ا مل خترتع ىف املنطقة أصال.  ال تكاد حتصى من األصل من أد ا منتج تيوتوىن .  إ إ
ىن أحط امة  ، شكيناز ونبتت صهيونيتهم الوليدةلضبط حيثما عاش األ ، من أصقاع الشمال الصقيعية النائية فرفعت العرق اليهودى من 

إلميانحىت الكال.  أخريت للناس ألحد أعظم األمم وأعزمها قيادة لكل حضارة وأعراق العامل اعتربها ،  ڤينية الىت اخرتعها أحدهم وتقول اخلالص 
 ، أخ له ، هو صنو لإلنسان.  ليس إهلا بطاشا وال قهارا چريماىناإلله ال.  ومل يتبنوها ، الساكسون ثورة على الكاثوليكية لكن ىف االجتاه اخلطأ

قائال  هو يعتقد أنه فيه هو نفسه حرية اإلنسان !  user-friendlyبلغة التقنيات احلديثة هو تقنية صديقة للمستخدم .  أكثر منه أى شىء آخر
إال أنه على األقل مل جيرم وحيرم الكلمة ويشطبها من القاموس كما إله  ، ال ميثل عبئا وقيداورغم أىن أشك بشدة أن مث إله  ، ’ احلق حيرركم ‘

هيا معبودا  ، رب ال إله -حسب إدعائه- تقانيا هو  ، على أية حال.  اإلسالم .  ) ! كلمة إله مل تدخل اإلجنليزية أصال (فقط صانع وليس آمرا 
، حيث من  على أيدى يهود وپروتستانت جاءت،  العلم والتقنية وحىت الفكر ىف القرون اخلمسة األخريةالكاسحة من منجزات  الغالبيةال غرو أن 

تى كل ذلك على  هى  ،  ابنة بالد الثلج والضباب املتجمدپروتستانتية وال غرو أن كانت ال . علمنة حتديداالقادة  أيدىالبديهيات املتوقعة أن 
  . انيةاملرحلة الوسيطة بني الدين والعلم

ألفعال لذات ! ؟ اخلالص  مسه حنو  ، أليس غريبا أن إديسون   ،  داخل أمريكا وحدها ١٠٩٣منهم  ، براءة اخرتاع ١٧٠٠الذى سجل 
ء وتسجيل الصوت والصور املتحركة وهلم جرا ،  بعضها دخل احلياة اليومية لكل إنسان ا رمب!  ؟ هو الذى قال إن العبقرية نتح ال إهلام ، كالكهر

ملرة ! ال لشغل الشاق أكثر من التعويل على ومضات اإلهلام واإلبداع الپروتستانتية اخرتعتالشعوب الىت .  رمبا ال غرابة  .  شعوب تؤمن 
تقدم للحياة  ، ساعة يوميا ٢٠تشتغل  ، جعلها تشقى أكثر ، جهادها ليس جهادا مع النفس.   أ من كان ، جهادها الوحيد ليس مع الغري
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إن بناء الثروة رهبنة ىف  ، نعم.  ال غرابة أن روكيفيللر كان من اعترب تكوين الثروة أعظم العبادات مجيعا.  وترتك ملن بعدك ترا من الصروح ، ثرأك
آلالف جارب ڤا إديسون املستعد إلجراء آالف التألتوماس  منوذجإنه .  احرتم النقود حترتمك اآلهلة.  بل هو أعظم الرهبنات مجيعا ، حد ذاته
أن هذه أيضا ال غرابة .  ويصنعون مسرية التاريخ مبعىن الكلمة ، هؤالء من يغريون حيواتنا حقا.  الصحيح قبل الوصول للمصباح الكهرىب ، اللياىل

  جيب أن تتناغماخلصائص الىتإىل آخر تلك ،  رحب رغم ال إنسانيتها فكرة التنافس الطبيعية الشرسة على حنوالشعوب حتديدا هى الىت عانقت 
  ! ؟ الشعوب من املعلم أرسطو نظريةل، ومع الصياغات العظيمة األوىل هلا و  فيها احلضارات مع قوانني أمنا الطبيعة

مل .  بل مل يكونوا حيملون شيئا أصال.  مل يكونوا حيملون شيئا من أمريكا يستحق القرصنة ساكسون-األجنلو ؟  ملاذا القرصنة ىف الكاريىب حتديدا
ملرةي خذون هلا.  كونوا يعودون  خذون منها ، كانوا  خذون هلا خمططات لآلالت والقاطرات واملصانع.  ال  أو هل كانوا ىف حاجة .   كانوا 

ا وت ، أن مل تفهم طبيعة قوافل مالئكة الرمحة الىت هبطت عليكم ، چييناتكم أيها اهلنود احلمرو لغباء  ؟ ألكثر من هذا ا فرحتم تقتلو تحدو
م أو عقوهلمچييىنفرمبا هى والطيبون أمثاهلا أصيبوا بتطفر  ، الدموى پوكاهونتاس من هذا الغباءأو لنستثىن  (وتسلخون فراء رءوسها   ،  ما ىف قلو

دة ،  أو رمبا اهلنود ككل طيبون لكن اختطفهم حمرض امسه عبمعصور إل اية هلا انتهت  سأل ما الشىء املشرتك النكتة ت . ) فأدخلهم حرو ال 
هى .  النجارة كانت احلرفة األوىل ىف أمريكا الناشئة ، حقا!  وجتيب أن كليهما كان جنارا قبل أن يصبح شهريا ؟ بني هاريسون فورد ويسوع املسيح

الذى كان يبىن فيه بيو خشبية  وأحد أمجل أفالم فورد . مبا ىف ذلك النساء واألطفال.  بل حرفة كل أحد.  كل املساكن خشبية.  حرفة البنائني
  ! لذات تلك الىت ال ختاصم مادية أرسطو ! ما أقوى الرموز ىف حياتنا.  ىف قرية األميش

لثورة الصناعية ! لضبط.  شعوب كثرية تسخر من اإلجنليز وتقول عنهم أغبياء التقييس والتنميط والشغل .  لو مل يكونوا أغبياء ملا أتوا 
لقوة ال ! وليكن.  تربه الفهلوية من أمثالنا حنن املصريني غباءيع ، التكرارى ا تشتغل   غامشةمتاما كما سنظل نقول على احلواسيب الذكية غبية أل

brute force  ، لفهلوة مثلنا وهى فرضية غري  (لديه هذه القوى الغامشة الىت للحواسيب  ’ األذكياء ‘لو أن أى من هؤالء !  وليكن ، وليس 
ملناسبةدقي ا ببساطة أعظم وأدق وأقدر بليون بليون مرة من العقل البشرى البائس العشوائى النساء  ، ملا تردد ىف استخدامها ، ) قة جدا  أل
شىء تعرف كل :  احلواسيب الذكية تطاول اآلهلة وليس أى شىء أقل.  أ عامة لطاملا تقززت أصال من أية مقارنة بني احلواسيب والبشر . التائه

حلواسيب قدر استطاعتهم.  وتقدر على كل شىء لطبع لطاملا احرتمت كل بشر متواضعني حياولون التشبه  م بعض أو يوجد ىف  ، لكىن  چيينا
  ! مالمح الشبه هذه

م حىت ال يو !  هذا طبيعى جدا ؛ هر هنا أبدادپروتستاىن مل تز املسيحية ىف نسختها الىت دعت للكد وأمسته الشغل ال دون تسميتها اخلالص إ
م ال يطنطنون كثريا حول األمر.  وطبعا ميارسونه عمال ، لكن هذا ما يؤمنون به ويعلون منه كقيمة عظمى للحياة ، ألفعال وكأنك ال يصح  ، إ

م كمغادرة جذرية للمسيحية وخالصها ومبادئها األخرى ، أن تباهى مبا فيك رمبا حىت ال يقارنوا  أو،  ! أوه ؛ أو رمبا كى ال تبدو عقيد
لكن  ، كالمها يعطيك املغفرة ؛ فروض اإلسالمبني پروتستاىن و طبعا  له من شتان ما بني الشغل ال ! رمبا فكروا هكذا فعال ! تصور ! إلسالم

خدهم ربنا ع اجلز  ، األول كدح صامت مضىن متواصل طول العمر وحىت من يعطها  (مة والثاىن شوية كالم وركعات وضرايب معروفة ديتهم و
من مكر ربه خلواتيم ‘واملهم كما قيل ىف ألف حديث  ، خالص ال  وحيطهم زى ما هو  ، ) ! يعىن م البداية هى لعبة قمار مع ربنا ، ’ العربة 

األمر ال خيلو من  ؛ املدهش أن هذا البحث الذى أجريه ليس مقرفا جدا كما سبق وتوقعت.  عاوز ىف احلصالتني إللى حاططهم على أكتافنا
ا أحيا بعض اللحظات املسلية.  بل يبدو أىن قد بدأت استمتع به ، بضعة أشياء طريفة هنا وهناك أحلى .  حىت تلك األفالم الدينية السخيفة 

ن تتحول ىف خامتة ىف فيلم حيكى قصة واقعية لفتاة مسلمة مصرية راحت جتادل الشيوخ قبل أ ، جزء هو ما خيص تلك احلصاالت غري املرئية
لربيد اإلليكرتوىن هلالة لعلها جتد فيه ما تعلق عليه على موقعها.  املطاف للمسيحية أفالم هؤالء  ، هالة ستسخر مىن ، كال.  سأرسل نسخة منه 

لصوت فقط هذه الفتاة املوهوبة ، املسيحيني ال تقل بداءة عن أفالم تنظيم القاعدة لفطرة ذات الصوت  ، سأرسل القصة الىت ترويها  الفنانة 
رة وإمتاعا ألف مرة ، املرح واللسان الالذع فقط أجزم  ، ال أعلم ، هذا هو امسها املستعار أو امسها اجلديد (سألتهم هذه املهرائيل !  فهى أكثر إ

ا أستاذة جبد وموسوعة إسالم ال تقل عن شيخه األشيخ ابن تيمية :  قالوا ، ’ ؟ تكبت كم سيئةجنيه أبقى ار  ١٠٠لو سرقت  ‘:  ) أ
 ، مائة ‘قالوا  ، ’ ؟ ولو فككت جنيها لعشر قطع معدنية ووزعته على عشرة فقراء أكون قد حصلت على كم حسنة ‘:  قالت،  ’ ! واحدة ‘

ما كان  ، ذا هو املهمليس ه ‘:  قالت.  فلم يردوا،  ’ ! ؟ حسنة ٩٩جنيها و ٩٩إذن صاىف الربح  ‘:  قالت ، ’ ! فإن احلسنة بعشرة أمثاهلا
لذكاء الكاىف ( ’  ! يهمىن هو أن أثبت أن مكرى أعظم من مكر خري املاكرين وأقرتح عليهم  ، رأىي الشخصى أن مهرائيل هذه أو شيوخها ليسوا 
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لدعاء على الساعة الطيبة بتاع،  معارك ضرب النارڤيديوجيم من بتوع أن يوفروا اجلنيه ويروحوا يتعلموا   ، يوم اجلمعة أو على ليلة القدر وينشنوا 
م مرة واحدة  وأيضا يكونون أمكر من خري املاكرين وأمكر من وكالء احلج  ، ومن غري ما يدفعوا حاجة -ذنب بس ٩٩موش -فتغفر هلم كل ذنو

م اليوميةيكونوا اتعلموا حاجة تنف ، وكمان ملا يبقوا أسرع مهارة من نيازك مغفرته قاصفة اجلن خفية الوميض ، بتوعه أظن  ! أوه.  عهم ىف حيا
ماذا كان يتنفس :  مبناسبة الفضاء وأول مكوك فضائى ىف التاريخ ! ال يعرفه أى غرىب shooting starبكده أكون اكتشفت معىن جديد لكلمة 

هذه األالعيب والتفاهات  ! لغو ل . ) ؟ أم هل كان لديه حمرك نفاث ىف مؤخرته أو ىف مؤخرة راكبه ، وماذا كانت تدفع أجنحته ، الرباق
فكسو  -١:  على إذن أن أدون السؤالني اللذين أردت سؤال مساء فيهما غدا ! كدت أنسى  ! أوه.  وعلى العودة لبحثى األصلى ، تستغرقىن

ديىن واحدا من تلك اهلياكل العظمية الدقيقة الرائعة الىت جتهضها أحيا (العظام حلما  ا تعرف أن سفر أيوب روى رمبا تفا.  آمال أن  جئىن 
 ، قد تقول ىل إن التشريح ىف الكرهان خيتلف قليال عن التشريح ىف كليات الطب.  لكىن أعرف ما سأقوله ساعتها ، القصة على حنو أكثر علمية
أحدمها خيرج الرباز واآلخر خيرج السائل  ، تنقسم القناة اهلضمية لفرعني كما دمياط ورشيد ، ) بني الصلب والرتائب ( فمثال بعد البلعوم مباشرة

لكالم عن بيولوچيا حتديد الصفة الچيينية الىت تتسابق فيها سوائل الرجل وسوائل املرأة على الوصول للرحم.  املنوى ومن يصل  ، أو رمبا تراوغىن 
فقط ماء مرأة وماء رجل  ، أة مل يكن واردا عندهممفهوم بويضة املر .  ) وىف قول آخر على ذات نوعه أيضا (أوال يصنع اجلنني على ذات شكله 

للنب فيتخثران ويصنعان من السائلني جنينا صلبا ا ال تعرف اإلعجاز العلمى ىف تكوين .  خيتلطان كما اختالط املنفحة  ىف كل األحوال املؤكد أ
سا خطر بباهلم أن يقلبوا  ، الفارق ليس أن هذا وحى من السماء وذلك من الشيطان كما يقول املسيحيون.  اجلنني إمنا فقط ببساطة أن مثة أ

ب الفضول ت  : شق الصدر -٢ ، ) ! وآخرون ال يهتمون أصال بذلك اهلراء املسمى املعرفة ، جنينا جمهضا بني أيديهم من  منذ أى عصر 
 ، ب وحنن ال نزال متوقفني بعد عند غسيل الكلى، وهل أيضا سبقنا عرب اجلزيرة لغسيل قل القلب املفتوح متاحا ضمن جراحات اليوم الواحد

ا اخلارقة هذه ، وملاذا ال نستخدم ماء زمزم لغسيل الكلى بدال من الطرق املكلفة احلالية  ؟ وهل كون مياه اجملارى ضربت ىف زمزم يقلل من قدرا
وأن كل األمر ال يعدو اعتداء جنسيا تعرض  ، البعر فقط آمل أال تسخر مىن أىن ال أعرف شيئا عن مدى حمنة صىب ذى بشرة بيضاء ىف جزيرة (

  . ) له محادة الصغري العائد من اهلضبة مبالبس ممزقة تكشف عن بشرة ال تلوحها أبدا مشس الصحراء

تت واضحة متاما ؛ هذا الويسكى جيد حقا ملتبقى من أمريكا كندا أو الربازيل أو اجلزء ا ! چيينية أكثر مما ختيلت دائما أبدااملسألة  : األمور 
ت املتحدةأى من ثالثتها قل يال الوسطى واجلنوبية  السبب غاية ىف .  دولة ىف العامل أقوى، لكنها مل تصبح أغىن وال  مساحة وال موارد عن الوال

مساحة األرض شبه متساوية بني كل الثروات والعوامل الطبيعية وحىت   ! أخرى من العامل اجلديد بقعةالبساطة هو أن اإلجنليز اختاروا لالستيطان 
اإلجنليز هم الذين استعمروا أمريكا إمنا  الپروتستانتمل يكن  لو.  كل نطاق  نوطچيني الذى استما اختلف فقط هو نوع ال ، النطاقات األربعة

ت املتحدة، ملا أصبحت  سپانأو إ ، فرنسيون أو پرجتاليون استعمرها الكاثوليك ، إمنا لكانت  الصناعة-حضارة ما بعد صانعة،  الىت نعرفها الوال
ذهب  ساكسون-العرق األجنلو.  شيئا متخلفا ، كانت ستكون شيئا خمتلفا . ) لرتتيب (أو املكسيك  الربازيلأو  الكيبيكنسخة أخرى من 

  . ليزرع وحيصد ويبىن ، هناك ليكد ويكدح ويعرق

بينما الوطنيون حمبو  ، حني أنظر حلركات السالم فأجدهم العلمانيون.  ال اآلنت حملو  ، حىت تدين أمريكا الذى طاملا وجدت فيه لغزا ما
حني أنظر حلجم الثورة التقنية واإلبداع الفكرى وقيم التحرر  ؟ أين املسيحية هنا:  ، أدهش احلروب ممن يسارعون للتطوع ىف اجليش هم املتدينون

ا أمريكا العامل تت واضحة ؟ فات الدين هناأين موقع خرا:  أتعجب ، الىت قادت  كثر من األداة الىت وجدها الفرد :  اإلجابة  إن التدين ليس 
ا سيطرته على نفسه واملسيحية  ، هذه السيطرة على الذات هى مكون أساس ىف شخصيته ال يستطيع االستغناء عنه.   األجنلى ىف أمريكا ليمارس 

ىف صحتك   . دون أن يفكر كثريا ىف الواقع ىف حمتواها ، مامه فتعود على استخدامهاهى ببساطة وسيلة ضبط النفس الىت وجدها متاحة أ
  ! أشكرك أن أجنبىت ىل أمى العظيمة ! جدتى

سأقرأ .  وال توجد عندهم كلمة أخرى مناظرة الستعمار ، إلجنليزية تعىن استيطان ! ليتىن أعرف من صكها ؟ ما أمجل كلمة استعمار
األرجح أن أحدا جمهوال .  لو كان هو الشتهر األمر ، كال.  كان شجاعا ىف نقد التخلف ومعانقة التقدم.  ون هو خمرتعهارمبا يك ، اجلربتى

م خمرتعو  ، الكالم هو حرفة العرب ؟ ملاذا ليس لدينا قاموس يقول لنا أول مرة استخدمت فيها الكلمة.  الحقا عليه هو خمرتعها ويقال إ
طبعا من زمن أزحت  (مل أعد أكاد أصدق ذلك الزعم  لكن من فرط ختلفنا ، سهب جدا منها الذى يدون كل شاردة وواردةلذات امل ، املعاجم

درة جدا  ، تلك األسطورة القائلة إن العرب أهل البالغة والفصاحة ، من دماغى لألبد  جدتى فباستثناء بعض ما قال امرئ القيس زائد أشياء 
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س أسذجكله شعر ساذ  ، آلخرين س سذج كى خياطبوا به أ ڤيد أو جوته أو إيلليوت بذكرها ىف سياق  وال أريد أن ألوث أمساء كأو  ، ج كتبه إ
  . ) كهذا

ا استعمار استيطاىن م إذا كانوا يكرهون كلمة استعمار قرياطا ؛ عند يسبون إسرائيل  م  ، السبب املدهش الذى اكتشفته اآلن أ فإ
م ببساطة ، يطان أربعا وعشرينيكرهون كلمة است م ببساطة كما قال ضهرى يوما . ضد مبدأ االستيطان:  أل ال !  حنن بدو ، لسنا بشرا:  أل

لضرورة ، اإلجنليزية مل تكن ىف حاجة لكلمتني ! غرابة إذن أن حتتل .  هم ال يعرفون أصال بداوة اخطف واجرى.  االستعمار عندهم هو استيطان 
لث  ، أو ىف قول آخر استخراب ، وذلك استدمار ، هذا استعمار.  إسرائيل شىء آخر ’ تستعمره ‘وأن  ، شىءسور لبنان  لو  (أو ىف قول 

استئمار على .  ) والبعض ينطقها ىف رواية رابعة استحمار ( استئمار:  ) نظر ملا فعله عبمعصورة وصدام والقذاىف وأمثاهلم على امتداد اخلريطة
أول  . حىت حني تفرغون من اجلميع تستأمرون على بعضكم البعض ، استئمار على كل شىء وكل أحد ، استئمار على االستثمار ، االستعمار

سلحة من أحد (خطوة فعلها عبمعصور إطالقا  تى  ن أبناء  ، ) وحىت قبل أن يعرف املصريون امسه أو رمسه ،  قبل أن  هى أن أرسل للعر
  . من جديد ملؤامرة العربية الكربى لالستيالء على العاملطته إلحياء ادان يعرفهم بنفسه وخبچانچاويد السو عمومته 

لة قدة سينمائية إلحدى الصحف احلكومية الثالث الكربى فقاطعتىن ملدة !  إسرائيل وردة أنبتت ىف مقلب ز عبارة قلتها يوما لصديقة ىل 
ا اقتنعت ومل تغفر ىل إال لعلمها بصدقى مع ، عشرة أعوام لقد عشتها  .  مل حتاول أن تفهم أن هذه أمور مل أعرفها من الكتب.  نفسى وليس أل

هامجوا  ، ) أو لعلهما العكس (هلوكة  ) أو عقله الصغري (كثريون من مجال عبمعصورة حىت ربيبه الصغري .  كما يعيش ضهرى األشياء ىف القناطر
پراطورية لكنها صنعت أعظم إم ، كيا مزروعاچيمستاون  أمل تكن ال ؟ هذا كيان مزروع ولن ينجح أبدا ؟ ما هى أسانيدهم.  االستعمار االستيطاىن

م ؟ ىف التاريخ أين أنت  .  ترمجتها الصحيحة القدرة الطرية (أو ما يسمونه القوة الناعمة  ، اللعب على احلبال بني املعسكرات ؟ ما هى أدوا
ملاذا كلما قتلهم اليهود كلما زاد دعم  ، أمل يسألوا أنفسهم ذات مرة ملاذا مل ينفعهم اللعب على احلبال.  ) ! ؟ قةكى ترى حمنىت غري املسبو  ، نبيل

اجلبهة الطليعية الىت يغرسها ،   frontierالـ  ، اإلجابة الىت ال ميكن أن يفهموها أن أمريكا نفسها أقيمت على مفهوم التخم ؟ الغرب هلؤالء
ا.  يطهروها من السكان األصلينياملتحضرون بعد أن  لدماء ؟ ملاذا يطهرو إمنا ببساطة ألن هؤالء يرفضون  ، إطالقا ؟ هل عرقية أو كرها أو ولعا 

لقتل ا أللو استسلمت مستوطنة ال.  احلداثة ويبدأون  ملا كانت  -أمثالهو چريونيمو -ولئك الذين يزينون رءوسهم بريش الطيور چيمستاون ومثيال
ا .  الصناعة الىت نعيشها ىف كل حلظة اآلن-ثورة ما بعدهناك  لبالليص أللو استسلمت مستوطنة تل أبيب ومثيال ولئك الذين يزينون رءوسهم 

كل ونشرب.  العربيةهذا احلاسوب الذى أمامى قد عرف حىت اليوم شيئا امسه الويندوز ملا كان  -احلسيىن وأمثاله-  إن مل- ومعظمه  ، دع جانبا ما 
ها عدو السرتاتي ؛ چيينيا ىف إسرائيلمنتجات نباتية وحيوانية منماة  -يكن كله طبعا كى  (التارخيى چى و فقط ختيل حجم اجملاعات الىت جنبنا إ

لفرجة علينا تعذبنا احلياة نون مبدأيني ملرة تكو  ؛  ليتكم تكونون موضوعيني ملرة واحدة ىف حياتكم وتفهمون ملاذا يزدريكم الغرب.  ) ! يستمتع 
  !  وتفهمون ملاذا ال جيدى اللعب على احلبال

ا جزء من حضارة كاملة متكاملة ؟ ىف التاريخ softأليست هولليوود أكرب قدرة .  يقولون الثقافة يسخرون من  ؟ مع ذلك كانت لتغزو لوال أ
ا تى على ذكر ان ، الثروة ويهونون من شأ ا استخدمت  . تصارات أمريكاوهللوكة مصطلح واحد وحيد حني  وكأن  ، ’ شوية فلوس ‘يقول إ

ريخ كامل من اجلهد و ، الفلوس هذه شىء ميكن أن جيده املرء على الناصية ريخ من  : حسنا-و ، والعلم واالبتكار ’ النتح ‘وليس خلفها 
أقصد  ، أقصد جبهة املمانعة والتمنع ، بة املمانعة والتمنعتعلمته عصا.  ذلك كله كيد نسا ال أكثر ، مع احرتامى الشديد للنساء!  الچيينات

تعلمته من القزم اللزج املدعو دجيول وينسبونه زورا  ، ) أو جايز أحيا ىل الشفة موش أكرت (جبهة ىل الرقبة وىل الضب  ، جبهة املالوعة والتلوع
لقدرة الطرية ، ڤيتزكالوسل حلرى يربط حت . آخر من يربط امسه  لقوة الشاملةبل  من  ، تدمري كل شىء للعدو ، الدمار الكتلى ، ديدا وفقط 

حىت .  يفهمون كل شىء إال املادية.  املادية ، ما لن يفهمه هؤالء أبدا هو أرسطو ، ختصار ! مل يقل الكنائس فقط ؛ اجليوش حىت الكنائس
أن اجلدوى االقتصادية الوحيدة للمواليد عند هى  ، لقنبلة النكاحيةوىف حدود معلوماتى عن ا ، اإلنسان نفسه ال ينجب عندهم هلدف مادى

م يوم القيامة أقصد رأسا برأس  ، عفوا.  ؟ ال غرو إذن إن رأوا الطفيلى اللص رأسا برأس مع صاحب الثورة التقنية كل شىء إال املادية.  املباهاة 
  ! عن يد وهم صاغرون
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 ال هى أرثوذكسية الشرق وال كاثوليكية روما ، مسيحية اإلجنليز شىء رابع.  ألكن أكثر دقة مرة أخرى ! أوه ؟ لكن ماذا عن مسيحية اإلجنليز
لكامل.  پروتستانية الچرمانوال حىت  ا نبت مستقل اجلذور  ا ترجع ىف أصوهلا األوىل لفالسفة اإلغريق ال ل.  إ قديس روما وال پيرت السماك إ

أى  ، محاة القرى واألفراد من البطش.  وال شىء إال احلرية ،  فرسان احلرية ، امللك آرثر وفرسان املائدة املستديرةهكذا تروى اليوم قصة .  لغريه
حلرية.  أ ما كان أو من كان مصدره ، بطش   ! اخلالص 

حلرية للغة ؟ أجننت ! ؟ اخلالص  حلريةأ ؟ أبدأت أقول كالما عبيطا وال أنتبه لكلماتى ؟ هل فقدت اإلحساس  اخلالص هو  ؟ ى خالص 
ملاء!  ! واحلرية هى اخلالص ، احلرية حلرية ! ال سبيل آخر ! فعال ، على أية حال ! هذا كما تعريف املاء   ، نعم ! احلرية املطلقة … !  اخلالص 

وسيا ت  ، املوعود سأضيفها ملشروعى ، نعم !  لالكتشاف.  بل قد تكون أهم الناوسيات مجيعا ، احلرية قد تكون  بل سأضعها على رأس أولو
ء أو البيولو  ! ١وسيا رقم  ، تلك الدراسة السرابية املغبونة املراوغة ، وال أعتقد أىن  چياال أعتقد أىن سوف أعدم ألف إثبات من مملكة الفيز

  ! سأجد ويسكى أفضل من هذا يوما أبدا

ميز يوميا م  ، لذات ىف التسعينيات.  طيلة حياتى وأ أقرأ الفاينانشيال  كنت أحبث .  كنت أقرأها بتدقيق شديد  ’ االقتصاد اليوم ‘خالل أ
تشر على هذه الدرجة .  پىعن تفسري ولو واحد النضمام بريطانيا لألممية الشيوعية اخلامسة املسماة االحتاد األورو  هل كانت العظيمة مارجاريت 

م خيططون له ككيان  يلتزمون برؤيتها أنه جتمع لالقتصاد التنافسى احلر ال أكثرسپيني من السذاجة حبيث تتخيل أن األورو  ؟ أمل تتخيل أ
ا عن  ؟ وأن آخر شىء يشغلهم هو االقتصاد ، بل كقوة سياسية معادية ألمريكا ولالقتصاد احلر وملبدأ التنافسية نفسه ، اشرتاكى هل معلوما

قطعا لو كان  ؟ اذا مل تتحد مع أوالد العم على الضفة األخرى لألطلنطى ممن يؤمنون بذات املبادىءمل ؟ لدرجةچيينات ضعيفة هلذه ااألعراق وال
مها ألقنعها ىف دقائق  على فكرة  ! وال ميكن ختطيه أبدا ، چييناتأن النظام االقتصادى هو جزء من ال ، كما فعل معى-ضهرى ىف رحلة هناك أ

لضبط إجنليزى رحل واستقر مبصر ، عىت عن شخص امسه مايكل كووكهل مس:  كدت أنسى أن أسألك:   جدتى وإن قبلك  ، إنه مثلك 
ء على حنو ما.  حبواىل مائة سنة   ! أخشى ما أخشاه أن يتضح ىف خامتة املطاف أىن وذلك الفاجر ضهرى أقر

يومى كان عصيبا  ، بصراحة ! ركم الليلةأشكر لكم حضو  ! ىف صحتك  يونج ، ىف صحتك  جيبون ، ىف صحتك  أرسطو ! ىف صحتكم
لكنه  ، لديه حفل توقيع نسخ كتابه اجلديد.  دكتور دوكينز سينضم لنا بعد قليل.  وال أعرف كيف كانت ستمضى ىب الدنيا لوال حضوركم ، جدا

تى لكل منا بنسخة منه ، وعد أنه لن يتأخر   . كذلك وعد أن 

.  ا ما يكفى عن الشخص الذى يقال إن آرثر وصحبه تتلمذوا على أفكاره.  من املوسوعة الربيطانيةكم هى رائعة هذه النسخة اإلليكرتونية 
ا مرة أخرى تكاد تنطق حبديث ال ! تصور ا  ! من مواليد بريطانيا نفسها يكونرمبا  ذلك پيالجيوس.  چييناتإ قبل أن يذهب لروما ترعرع 

ني تسجأو  ’ اعرتافات ‘، قرأ  ، فقط مفكر حر هو ليس كلرييكيا.  سادسة والعشرين من عمرهال حواىل، وهو ىف  . ش.  ح ٣٨٠حواىل سنة 
أن  القدمية، ومن نفيه للفلسفة  استفزاز من فكرة اإللة اجلبار املتحكم الذى يستعبد الناس أميا، فاستفز  ) تقريبا ٤٠٠أو  ٣٩٩سنة املكتوبة  (

لعدة عرب العامل القدمي ظلت فاعلة  وأنشطتهأن تعاليمه  املدهش.  ميان املسيحى كى يصبح خريا، ومن مث هو ىف حاجة لإل اإلنسان خري بطبعه
ا عقود ا كانت شبه علمانية وفلسفية ىف روحانيا أبدا ألرضية الرمال املتحركة للخرافة الدينية والدقائق التالففية لعقائدها  تستدرج، ومل  ، أل

، إىل  التكفري األوجستينية فتاوىىف كل مكان  تالحقه،  كاره ىف أفريقيا وفلسطني هو ورفيق دربه سيلستيوسترك روما وراح ينشر أف.  وطقوسها
القدمي قبل أن العقل ، الذى رمبا كان آخر أدبيات عصر  . ش.  ح ٤١٦ ’ احلرة اإلرادة لىع ‘ بكتابوصل أعلى نقاط إبداعه الفكرى أن 

سرهنور اخلرافة  واإلسالماملسيحية تبسط  م!  الوضاء على العامل  ا وتكثرون من تطبيقها  ، ىف القدمي قال لكم يسوع من مثارهم تعرفو عبارة حتبو
مطلقة  ، أما أ فاحلق احلق أقول لكم إنه ال توجد مبادىء أمسى وال أرقى من رأمسالية العرق األجنلى ، مثبتني إن اإلسالم دين من الشيطان

ت   ! مسوحة من كل فساد وخطيئة ودنسامل ، التنافسية واحلر

كم هى أكثر من رائعة هذه النسخة اإلليكرتونية من املوسوعة .  ساكسونية-ال وجود لشىء امسه األجنلو.  ألكن مرة عاشرة أكثر دقة
اية العصر  ألف ١٦وجدوا هناك قبل .  تثبت أن الربيطانيني عرق قائم بذاته ، احلديثةچيينية تقول إن البحوث ال . الربيطانية سنة مبجرد 
هاجروا إىل شبه  ، قر ١٢٣قبل  ، العصر النيولوثى ، حني هبط الثلج مرة أخرى.  وقتما مل تكن إجنلرتا وأيرلندا قد أصبحت جزرا بعد ، الثلجى

م ، وبعد ثالثة ألفيات ونصف أخرى.  عادوا ، سنة ١٣٠٠حني احنسر بعد .  اجلزيرة األيبريية أصبحت  ، سنة ٧٥٠٠ أى قبل ، من عود
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م رمبا مارسوا الزراعة ساقا بساق مع املصريني  ، وإن ال يزال حمل خالف ، حبث آخر.  أرضهم جزرا معزولة عن القارة األم العائشني ىف  (يطرح أ
الغرب مل يكن أقل تقدما من الشرق ىف أية حلظة :  أ متأكد من شىء واحد . ومع كل األساطري ، ورمبا مع أى أحد ، ) أساطريهم املزعومة
س ميتد بصرهم لنهاية العامل.  وأى شرق ، وأى غرب ، أية حلظة ،  نعم.  معطاة من التاريخ وتطاول  ، مصدر اللبس هو جمرد الفارق بني أ
م النجوم م دائما أقصر من جياروا قامة أحالمهم املمتدة بعيدا أمامهم فال يكفون ، طموحا س  ، عن انتقاد أنفسهم طوال الوقت أل وبني أ

م الصغرية ، يعيشون ىف قوقعة ال يسمعون فيها سوى صدى ألشعار األجداد هم عن اجملد والفخار واملاضى اخلراىف الزائف   . يصم آذا

ا أبرز من ! احلروب الصليبية ! آه م املتساحمة البلهاء.  اذج جلد الذات هذاإ ا ضد تعاليم كتا ا أل علمانيو الغرب  ، متدينو الغرب يدينو
ا كانت عنيفة وتناقض أفكارهم اهلالمية عن السالم وأخوة بىن البشر ا أل ائيا  ، اإلنسانويون يدينو أما أ كعلماىن طبيعى تطورى فيستحيل على 

دومنا فجوة ىف املنتصف يطل فيها پراطورية الزراعة إلمپراطورية الصناعة من إم ، ن أقبل بغري مراسم تسليم وتسلم للواء احلضارةويستحيل أ ، إدانتها
ريد ألنه ال ي ، العظيم يرتفع فوق إجنازاته.  العظيم ال جيلد ذاته ! كال  . مل تكن أبدا لرعىلپراطورية متخيلني إمكانة إقامة إم ، برابرة قاع العامل

ا هزمية ، احلروب الصليبية إجناز هائل.  إلجنازاته أن تنتهى ا على أ ومل يناقشوهم ووضعوا األمر  ، مع ذلك تركوا كاتبا أو اثنني رخيصني يصورو
  . لكن أثره احلقيقى كان أكثر من عظيم ، لقد فعلوا شيئا مل يتباهوا به يوما ،  مرة أخرى.  برمته خلف ظهورهم

ا حرب حترير هدفت الستعادة أراضى  ؛ كانت احلروب الصليبية نبض احلياة األول ىف جسد احلضارة بعد طول استكانةحتت أى معيار   إ
هر . لكن قيمتها احلقيقة ال تقاس مبجرد جناحها أو فشلها ىف حتقيق هذه األهداف احملددة ، مغتصبة إىل صحوة حتفز  ، لقد أدت وبنجاح 

لقد  . املتحضر من الوقوع ىف براثن اإلسالم شبهالبقية الباقية من العامل  ولوالها ملا منع شىء ، ظالمية خماطرا يتهدده من يقظة ىف العامل الغرىب ملو 
ا التقنية التاليةأعطت فسحة الوقت ألورو  ضتها وثور املقوم والضمانة احلقيقية الىت حتميها من أن تكون جمرد قطعة زبد ىف وجه سيف  ، اپ لبناء 

وستوكهومل وحىت طوكيو قد ڤيينا وموسكو بل ىف الواقع كانت ،  ڤيينا وال غري ڤيينالوالها ملا توقف الحقا أمر هجامة األسوار عند .  سالماإل
ربعة أو مخسة قرون لكانت جيوش السفاحني األتراك الىت أبدع مشاهري  ، فلوال محالت الصمود والتصدى الرائعة هذه ، سقطت قبل هذا 

ا العربية بشاعةالرسامني  والهال.  ما إحدى نزهات الربيعكىف سنوات قليلة  اپ قد اكتسحت كل أورو  ،  ىف جتسيد مذاحبها الىت ال تقل عن مثيال
قل من ثالثة حجارةهو چ وكيمربيد لكان ما يدرس اليوم ىف أوكسفورد  ب وبول البعري وهل جيوز االستنجاء من الغائط  لذ وهل  ، التداوى 

ا دمحم يدخل لطريقة الشرعية الىت أمر  أم سوف يقبل  ، النار من فقد ساقه اليسرى بسبب البرت أو الشلل ألنه لن يستطيع إخراج الظراط 
به لغزوه خيططونحيلمون أو  يرتكون كل شىءردحا طويال ، جعلت املسلمني  لقد كانت حر استباقية مظفرة.  استغفاره ويتملكهم فقط ،  أو 

ء .  اسرتجاع القدس:  احدهاجس و  لقد جعلتهم لقرون كاملة كفأر التجارب الذى جين جنونه لرؤية قطعة اجلنب فينسى عذاب لسعات الكهر
لتدريج ء أحتسى :  جيب أن نعطى لكل صاحب حق حقه.  الىت تقتله  لوال احلروب الصليبية ملا كنت أجلس هنا اآلن حتت أضواء الكهر

مبكعبات ثلج صنعتها ثالجة كهربية وجبوارى جهاز تكييف حيميىن من احلر القائظ أقرأ بال رقابة أطنا من الكتب على  الويسكى القوى ممزوجا
وملا كنت أذهب لرمسيس ألمارس يوميا حرية السوق مع البورصة وحرية  ، جهاز حاسوب شديد التقدم واالستعقاد عرب شبكة تربطىن بكل العامل

األرجح أن مل يكن ليكون ىل وجود  . ليتصدى جلحافل اإلسالم -شرطة أو مواطنني-طبعا ملا كان هناك أحد ىف الصعيد و  ، التعبري مع أصدقائى
؛ هذا هو السؤال الذى مل  ختيل قدر ظالم العامل لو مل تكن هناك حروب صليبية.  ألن كل ساللة أجدادى كانت قد أبيدت منذ قرون ، أصال

  ! يسأله أحد

عصر استنهاض الغرب لنفسه ،  لبزوغ عصر النهضة أرهصاحلروب الصليبية هى الزلزال الفكرى اهلائل الذى ألخرى كانت أيضا ىف الضفة ا
بل استنهاضه من سبات املسيحية  ، أوه.  ولدوره القدرى ىف قيادة العام ، ولفلسفة أثينا األعظم ، عصر تذكره جملد روما العظيم ، من جديد

لتمرد على ، نفسه خرى أقل  أوال  ، مث بعد ذلك التمعن ىف سقم فكرة العقيدة  ) الپروتستانتية (إنسانية  وأكثر الهوتيةالعقيدة الكاثوليكية 
ا ىفالدينية  ختيل قدر ظالم العامل  ! فعال . الدين نفسه مبدا، األمر الذى انتهى برتسخ العلمانية كأساس فكرى لكل العامل الغرىب يرفض  حد ذا

  ! هناك حروب صليبيةلو مل تكن 

وأول إرهاصة  ، الحظ أيضا أن احلمالت الصليبية األخرية كانت أول خروج للعامل اخلارجى هلؤالء القوم الغامضون من تلك اجلزر الباردة النائية
ملقود املفقود .  ن عرق اجلزر الربيطانيةأ أصدق متاما كل هذا الكالم اجلميل ع.  متاما ألن مثة قائد جديد للحضارة جيهز نفسه لإلمساك 
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رخيية ؟ چيينيةأحباث  ؟ أصدق حني كنت .   هلم من فجرة دعرة هؤالء اإلجنليز اللصوص.  هذا الكالم مسروق مىن أ ؟ أية أحباث ؟ أحباث 
إلعدادى كاد مدرس التاريخ يطردىن من الفصل ألىن وقفت ألجادله لنصف ساعة أو أكثر تى لإل ، تلميذا  جنليز أن يقدموا الثورة ىف كيف 

  ! ؟ أ ما كان ىف الزراعة أو ىف أى شىء - وب الشرقحنن شع-وكانوا قبلها أقل تقدما منا  ، الصناعية ومليون اخرتاع

 ، يتالرب  . دم واحد ، هم عرق واحد.  هم أقرب لبعض مما ختيلوا يوما ، اإلخوة األعداء ، اإلجنليز والسكتلنديون واأليرلنديون والويلزيون
ما هم إال غزاة  ، والنورمانڤايكينج السيلت والرومان واألجنلى والساكسون وال.  چييناتهكذا تقول ال ؟ ملاذا مل خيتاروا له امسا بعد ؟ الربيتون

نوى للغايةچيينية الربيطانية مل تتأثر الربكة ال.  ال أكثر ، قر األخرية ١٧وكلهم جاء ىف الـ  ، عابرون قليلو العدد ضحلو األثر   . يهم إال بقدر 
أو مريضا أعزل  ، حني كنت مشغوال جدا بذلك الفيلم املشئوم ، ٢٠٠٧رمبا ىف  ؟ كيف حدث أن مل أقراها ؟ مىت ظهرت حبوث كهذه ! للهول

ا آنذاك لكانت قد شفتىن ىف ساعتها . وشهيىت قليلة للقراءة ، نفسى عن الدنيا   ! رمبا أيضا ما فقدت أمىأو ل ، رمبا لو كنت قرأ

م مل يكونوا  ، هؤالء اإلجنليز ما كانوا على أية حال ليفعلوا ما فعلته روما.  لعلى كنت متهورا بعض الشىء وأ أعاند املدرس حىت لو ثبت أ
 ، فيما مسى بشق الطرق  (ىف التاريخ  أو ىف خربشة تضاريس الكوكب ألول مرة ، أو ىف احلدادة أو بناء السفن ، أقل منها تقدما ىف الزراعة أو الرى

بعد نقطة إيطالية  ، پر هايواى ىف التاريخمثال أول سو  Appian Roadأو  Via Appiaپىي أو أو مبصطلحات اليوم كان الطريق األ وصل روما 
لتماثيل على اجلانبني ، وهذا الطريق الصخرى بعرض ستة أمتار كاملة . جنو على البحر هو والثمانني ألف كيلومرتا من  ، جعل ، البديع املزين 

كل الطرق  ؛ ال طريق واحد خارج عن الشبكة.  جعل العامل قرية جلوبية ألول مرة ، األخرى زائد طبعا طرق املالحة البحريةپراطورية طرق اإلم
متاما كما تسهل اإلنرتنيت  ( من أصحابهوإن كان لألمر مثالبه فقد سهل هجرة العبيد املسيحيني للمركز واغتصابه  ! هأ ! تؤدى إىل روما

احلروب القدمية كما خاضتها روما كانت تعول كثريا على احلماسة وعلى الشحن .  ) والساتياليت استيالء العبيد املسلمني على العامل اآلن
بة وعقالنية اآلالت البشرية ، أو ككل على التيمايوس مبصطلح أفالطون ، االنفعاىل مث كان على الربود اإلجنليزى أن ينتظر ومن .  ال على ر

تيه فرصة إثبات أنه األفضل هى العوامل احلامسة للسيادة والتقدم  ، عندما تصبح الصناعة واالخرتاع والشغل النمطى . لبعض الوقت حىت 
حلظة مل  ؛ ن حلظة رمزية أكثر منها نصرا حربيااحرتاق األرامادا كا ، نعم . وتدشني الثورة التقنية التالية وبناء خليفة لروما ال تغرب عنها الشمس

ن قدرهم التارخيى شىء أكرب بكثري من جمرد الدفاع القوقعى عن جزرهم ؛ خيطط هلا اإلجنليز ومل يضعوا فيها احتماال يذكر للنصر  ؛ حلظة ختربهم 
ها قد حان الوقت  أرقى ساللة على وجه الكوكب  ول هلم؛ حلظة تق حلظة تذكرهم بواجبهم التارخيى الذى تناسوه أو رمبا مل خيطر بباهلم أصال

  ! الثورة األعظم مبا ال يقاس ؛ الوقت قد حان لألخذ بيد الكوكب للثورة التقنية التالية ؛ لتوىل قيادة الكوكب

 ، وكل من سبقنهما ڤايواسألوا عشتار وش ىف البدء كانت اجملتمعات أنوثية:  نفس الشىء ميكن أن يقال عن األنوثة والذكورة ! أوه …
ا تت األولوية للعلم واإلبداع والشغل  ، وعندما أصبحت العضالت والسيوف هى األهم أصبحت ذكورية واسألوا مار القبطية وزميال وعندما 

واسألوا  ، القيادة للنساء وعادت ، والتقنيات الدقيقة وحمتوى اإلنسان وقوته الداخلية ها هى الذكورية القبيحة تنقرض غري مأسوف عليها الذهىن
تشر ، أو أيضا سوسن ، هالة ومىن   ! وال أقول 

  ! لكن مل أحس بروعته إال اليوم ، لطاملا شربته ؛ هذا الويسكى رائع رائع رائع …

  ! إنه منتج بريىت حقا …

  ! ىف صحتك  جدتى …

 
ن كذبة إال اإلسالم:  اخلالصة   ! كل األد

ن كذبة إال اإلسالم:  الصةاخل ؟ نتيجة أحباثى - ت جمتمعة ؛ إنه سالح دمار كتلى ! كل األد   ! كل جرائم كل قوانني العقو
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ا الدين ىف توحيد العرب غري قابلة إطالقا للتكرر:  اخلالصة أيضا   ، إن الطريقة الىت أفلح 
ت اإلسالم اآلن البوابة رقم واحد للفرقة والتناحر   ! و

نس ، ما علينا - ا متاهة ال تنتهى ، يبك من موضوع التوحيد والعقائد واختالف األد :  اخلالصة أيضا.  وضيعنا وقت كتري جدا فيها ، أل
ا الدين ىف توحيد العرب غري قابلة إطالقا للتكرر ت اإلسالم اآلن البوابة رقم واحد للفرقة والتناحر إن الطريقة الىت أفلح  هى أصال مل !  ، و

رخيهم ،  لسنوات قليلةتنجح إال اليوم الدين آخر شىء ميكن أن يوحد اثنني من .  بعدها اندلعت احلروب بينهم أكرب وأبشع من كل ما عرفه 
ن أو جتاهل ما تقوله العلمانية ، ؛ توسع فيض املعلومات املنهمر على الناس البشر فأصبح  ، ومل يعد ممكنا حتاشى إعمال العقل أو مقارنة األد
  . وموش عاوزين أكرت من كده ، لكن يكفى  سيد أن الدين يهذب األخالق ، كل ده إحنا عارفينه.  سليم واالتباع مستحيالالت

  ؟ أية أخالق  حاج ؟ أخالق)  : منفجرا وعائدا من شروده للحماسة من جديد ( -

 
  ؟ أية أخالق  حاج

  ، ) العاهر األبرت والعاهرة األشهر (البارون عمرو بن العاص والعاصية هل كانت أخالقنا حنن املصريني سيئة وانتظر 
  ؟ املصريني ’ من قيمة ‘هل هذا الدين البدائى العبيط اهلمجى هو  …؟  علشان يعلمنا إتيكيت السلوك

  ؟ أال تقولون إننا خمرتعى األخالق وفجر الضمري ؟ أال يشبه هذا بيع املاء ىف حارة السقايني
  ، الق دمحم أفضل من أخالق أرسطو على واقعيتها وعمليتهاهل كانت أخ

ملسيح خبياليتها ومثاليتها   ؟ هيك عن أخالق يسوع امللقب 
  ، أولئك البدو األجالف اهلجامة قطاع الطرق آخر قوم على وجه األرض يتخيل منهم أن يصنعوا دينا ميكن أن تتعلم منه البشرية شيئا

  . الدخول ىف أى دين أو نسق أخالقى آخر عرفه بنو اإلنسان بل ليس من املسموح هلم أصال
خالق هؤالء الصحابة   ! العصابة السفاحني السالبني حضيض الكوكب- إن أى شعب ىف العامل يعترب مالئكة أطهار إذا ما قورن 

ن ، ما علينا - ا متاهة ال تنتهى ، سيبك من موضوع التوحيد والعقائد واختالف األد خالصة رأىي .  نا وقت كتري جدا فيهاوضيع ، أل
ا اإلسالم ىف توحيد العرب مل تعد صاحلة اليوم ا على  -حىت داخل جزيرة البعر- الناس  ؛ النهارده أن الطريقة الىت أفلح  توسعت مداركها وقدر

  . وموش عاوزين أكرت من كده ، يكفى  سيد أن الدين يهذب األخالق.  فأصبح الدين  للفرقة ال للتوحيد ، إعمال العقل

هل كانت أخالقنا حنن املصريني سيئة وانتظر البارون عمرو بن العاص  ؟ أية أخالق  حاج)  : منفجرا وعائدا حلماسته من جديد ( -
  هل هذا الدين البدائى العبيط ال …؟   علشان يعلمنا إتيكيت السلوك ، ) العاهر األبرت والعاهرة األشهر (والعاصية 

هل كانت  ؟ أال تقولون إننا خمرتعى األخالق وفجر الضمري ؟ أال يشبه هذا بيع املاء ىف حارة السقايني ؟ املصريني ’ من قيمة  ‘جى هو مه
ملسيح خبياليتها ومثاليتها ،  أخالق دمحم أفضل من أخالق أرسطو على واقعيتها وعمليتها أولئك البدو  ؟ هيك عن أخالق يسوع امللقب 

بل ليس من املسموح هلم  ، اهلجامة قطاع الطرق آخر قوم على وجه األرض يتخيل منهم أن يصنعوا دينا ميكن أن تتعلم منه البشرية شيئا األجالف
خالق هؤالء  . أصال الدخول ىف أى دين أو نسق أخالقى آخر عرفه بنو اإلنسان إن أى شعب ىف العامل يعترب مالئكة أطهار إذا ما قورن 

مل حيدث يوما أن هذب .  ال يهذب األخالق - اإلسالمهيك عن -أساسا الدين !  عصابة السفاحني السالبني حضيض الكوكبال-الصحابة
من لديه  ، فقط يصنف الناس لصنفني.  فقط يعطى رخصا إهلية لفساد الذمم - لذات اإلسالم-الدين .  أو حىت سعى إىل ذلك ، األخالق

جلاهلية ؟ أخالق  حاج أية.  رخصة ومن ليست لديه رخصة أية  . ونس يقول لك إن أخالق اإلسالم أسوأ ألف مرة من أخالق ما يسمى 
حيىت أدركت مؤخرا ألول مرة ما هو املقصود حقا بعبارة يلوكها العلمانيون املزيفون  ؟ أخالق  حاج من ال جياهرون كلية  -١أى  (من 
سا يريدون حترير من الدين السلفى . ول إن جوهر اإلسالم هو العدلتق،  طوال الوقت ) يساريون -٢بعلمانيتهم و  ، عادة كنت ما أمتثلهم أ

ذا م يقصدون شيئا خمتلفا متاما ، دون أن جياهروا  لذات.  إىل أن فهمت أ إال حني مسعت أحد  ، مل أدقق يوما ىف ملاذا اختاروا صفة العدل 
فإن  ، ) الىت هى الظلم عينه (بغض النظر عن التضليل اللغوى ما بني كلمىت العدل واملساواة  ! بارة مثلهمزعماء اإلخوان املسلمني يقول ذات الع

لضبط عني االستحالل واالسرتقاق الذى استنته الصحابة م مثبتة على ثروات أغنيائنا وأغنياء ،  العصابة- حقيقة ما يقصدونه هو  ذلك أن عيو
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سم الدين أو املساواة أو أى شىءويريدون أن يربروا سل ، الغرب بهم هلا  لقد فجعت حني قالت ىل رمانة إن  ؟ أية أخالق  حاج.  فا 
.  وهى قاعدة راسخة لدى اجلميع وليس الشغاالت فقط ، إمنا كى ميكنهن السرقة أكثر ، الشغاالت مثلها تكثرن من الصالة ال ليقلعن عن السرقة

ا البقال امللتحى اجملاور ملنزهلا ، حتكى لك كيف اشرتت ثالجتهاهى ميكن أن  ؟ أية أخالق  حاج حني استشارته ىف إعالن عن  ، وكيف غرر 
لتقسيط هيك عن التقية  ! أكثر ٠/٠ ٢٥والنتيجة أن دفعت  ، وأرسلها حملل إسالمى ، رها أنه ر وحرام.  شراء أجهزة منزلية  هذا طبعا 

دف خرقها الحقا چندات اخلفيةورخص القتل واأل ا أخالق  . وكل ما إىل ذلك ، واملعاهدات الىت توقع  ن وأ مع ازدرائى الشديد ألخالق األد
هيك عن حديثه ن أتتنا حىت مبا أمسته أخالقا وكفى ، بدائية ومتدنية للغاية ال تقارن مع أخالقيات العامل املتقدم قدميه  بل أتتنا  ، فيا ليت األد

  . اعتربها كلها أكثر إلزاما وأمهية وأولوية من األخالق ، خرى جبانبهامبليون مصيبة أ

  ! يوضع سره ىف أضعف خلقه ) : مث ممصمصا شفتيه ( ! واضح أنك بقيت بتحكى كتري مع رمانة اليومني دول -

ا النادرة ال هم للمشاخخ إال خلق  ؛ الكبت وحده يكفى منبعا لكل الشرور ، هناك شىء آخر ‘:  وهنا تقدم سوسن واحدة من مشاركا
وهى جمرد القمة الظاهرة من جبل الثلج مقارنة بكم االحنرافات  ، فوبيا ال ميكن أن ترتجم إال لسعار جنسى جيتاح الشوارع ، رهاب رهيب من املرأة

ذلك اإلله بتلك املواصفات ملا كان األطفال  لو مل يوجد . اجلنسية التحتية اهلائل من املثلية القسرية حىت ضبط الفتاة ألمها وخاهلا سو ىف الفراش
ت على قفا من يشيل ويهون جبانبها ما حيدث من اغتصاب وحترش  ، يغتصبون ىف الكنائس الكاثوليكية واملعاهد األزهرية -أوالدا وبنا- واحلكا

للتحرش أو االغتصاب أو اللجوء لفراش األخت أو بل ما حاجة أى أحد أصال  ، بالد القهر الديىن كبالد ) هيك عن أزقة (جنسى ىف شوارع 
  . ’ ! ؟ ومل يكن هناك حرمان ونفاق أخالقى ، لو كانت هناك حرية ىف العرى واجلنس ، االبنة أو الصديق

نس دعك جانبا كالم سوسن وو  . بل أيضا شرير للغاية ، النسق القيمى للدين ليس فقط نسقا متخلفا للغاية ما أردت قوله  حاج إن -
؟ دع جانبا ما يقوله  كيف آمن أى متدين إذا كان هذا هو تفكريه.  أنت نفسك تقول إن ال تكذب ليست ىف الوصا العشر ؛  ورمانة وكالمى
ت ، لكن  ونس عن التقية د لوال معرفىت الوثيقة بك لعشت لألب ؟ ما أدراىن أنك أنت نفسك ال متارس معى اآلن ما يسمونه التقية أو فقه األولو

ولن يستعيدوها  ، بلغة ونس احلديبية أضاعت املصداقية عن العرب وعن اإلسالم مرة واحدة ولألبد.  متوجسا منك كما أتوجس من كل مؤمن
م ترك دين اإلسالم ، مهما فعلوا أريد أن تقول  . ذلك ألن أى تصرف حسن هلم لن يصدقه أحد وسيفسر على أنه تقية ، رمبا مبا ىف ذلك إعال

يبقى  ، الصلوات والطقوس واملالبس وغشاء البكارة وموش فاهم إيه ، مث مبا أن كل الرتكيز على الشكليات ! ؟ ا واحدا ىف األخالق الدينيةىل خري 
ه هو زى ما بتقول سوسن شىء واحد فتنة ال!  إيه العيب ىف بري السلم ، بالش تعملوا كده قدام الناس:  النفاق سيد األخالق:  إذن ما يعلمو إ

واملصادرة الكاملة حلرية  ، وطبعا فوق كل ده وده فكرتك أن كل حاجة عيب والفقر موش عيب.  فقط إيقاظها هو املشكلة ، ال مشكلة ، ئمة
لغواية ، الفرد وجعله يركع طول حياته إلله خفى ال يرى أبدا  ؟ كل هذا ألى هدف . أو يناهش وشه ويقطع فيه خوفا من شيطان حيوم فوقه 
م على الزوجات واألبناء ء سيطر   . وحيكم رجال الدين والسياسيني قبضتهم على اجلميع ، جمرد أن حيكم اآل

ليس  ، إمنا أن ال يكتشفك أحد ، ليس مهما أن تسرق.  إللى بتسميه النسق القيمى للدين ال يهمه الكذب ىف شىء ! أ ها أفهمك -
الرسول نفسه كان حيث السارق والزاىن على أن .  حنن أمة تعشق الكذب وفعل كل شىء ىف اخلفاء.  إمنا أن ال جتاهر بفعلتك ، املهم أن تزىن
اية ابن العباس .  ) دعوة صرحية للكذب ’ إذا بليتم فاسترتوا ‘و (فيربئه  ، ’  ! قل ال ‘ينكر التهمة  حرب األمة وترمجان  ‘هل تعرف ما هى 

فعاد للطائف لكن ليس قبل أن يشرتى جاريتني مثينتني  ،  بيت مال البصرة وفصله على بن أىب طالبسرق ماليني ؟ الذى ارتعبت منه ’ الكرهان
تى اإلخوان املسلمني وحيدثونك عن الفساد (مسينتني تؤنسانه تقاعده اإلجبارى  مام املتقني.  ) ! ؟  مث   ،  أمل تسأل نفسك ملاذا يقرن على دوما 

 ’ إمام املتقني ‘دع جانبا أن لفظة  ، ألن هؤالء كانوا االستثناءات الشاذة شديدة الندرة ؟ ’ وكان من التقاة ‘بعبارة وملاذا ال يذكر البعض إال وقرن 
ائية على هؤالء التقاة تربيع ، فيها تفصيل حسب املصطلح الشهري لدى الفقهاء ’ من التقاة  ‘أو  كازدراء على  ، ومن مث نتفتح كل املآخذ الال 

وزواجه  ، وأقله زواجه ىف ذات أسبوع موت فاطمة الشىء الذى حرمه دمحم عليه ، زته قتلهم لو متردوا على وضعية الزوجة كجاريةللنساء وإجا
ا ، إذن.  واسرتقاقه لعشرات وزواج ابنه األكرب وحده من مئات هذا األخري قانون  ، اتقاء هللا ممكن وواجب إال فيما ميس القبيلة أو متاسكها أو قو

بن اخلطاب قتل مسلما ومل يقم عليه .  وحتديدا لو أعلى منك رتبة ، هو قتل ابن للقبيلة ، ما ال تسامح فيه قط.  أقوى من أى دين وأى إلهيىن چي
  . دمحم احلد
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عد دمحم على إزاى متوت ب.  إمنا الشىء إللى حمريىن موضوع فاطمة ! كان زمانه هو نفسه راح فيها  ؟ هو كان يقدر ‘:  ويتداخل ونس ضاحكا
  . ’ ؟ هل على هو الذى ختلص منها ، عدوى الزهرى ال تقتل بسرعة هكذا ، طول

 
  ! املشكلة أن املشاخخ يريدون عمولة عن كل ممارسة جنسية جترى ىف اجملتمع

هكذا .  ختففوا ىف كل شىءالفقهاء  ؛ فكرتكم  علمانيني غلط خالص أن الدين قيود.  اجلنس ال يهم ذلك النسق القيمى ىف شىء طبعا -
حوا الدعارة وأمسوها زواج املتعة  لكافر علشان كده (أ والشيعة  ، ده إللى كان حرمه عمر بن احلطاب واحلطابة والتخني إللى جنىب ده وصفه 

و قالوا إمشعىن املساكن متليك أ ، وإذن ها حنن نعيده كحكام ، إذن منعه كحاكم ، آه ؟ سخروا من هذا املنع وقالوا من يكون هذا املدعو عمرا
حوه وأمسوه إعارة الفروج.  ) ! ؟ وإجيار والنسوان أل حوا تبادل الزوجات أ حوها وأمسوها مفاخذة األطفالپحىت ال ، أيضا أ بنية ولو  ، يدوفيليا أ

 ، لها فتاوى وهابية وليست شيعية فقطوأ أقصد أن هذه ك ،  سنوات ٩و ٦كما حدث مع عائشة ما بني سن   الزواج بيسموها األسوة احلسنة
ا.  وسندها الشرعى قرآىن وهو احلديث عن فرتة عدة ملن مل يبلغن احمليض االنتشار الشديد  ، حىت واقعة املفاخذة الىت ال يوجد نص قدمي صريح 

ا شىء غري مستبعد طاملا عقد ملسو هيلع هللا ىلص ، للنقل الشفاهى هلا عرب القرون واآلن ومن مث فرحة كثري  ،  عليها بل ورمبا استنتاج بديهىوإقرار املشاخخ أ
حة عندهم سككها أسهل من التحرمي طبقا لقاعدة أن حترمي ما أحل هللا .  جعل منها اآلن دينا ، من جهات اإلفتاء مبنح هذه الرخصة للرجال اإل

فقد دخل ىف  ، جمرد أن شاهد الرسول شيئا ومل يعلق.  وهكذا ، ث كفرحترمي ختان اإل ، حترمي الرق واجلوارى كفر ؛ أو رسوله خروج على امللة
حة لألبد   . دائرة اإل

حية اإلسالمية تكون  ، روميو قارن ذات مرة بني كالب الشوارع وعرب الشوارع عند - حة أو اإل والشيوخ حني تناقشهم ىف تلك اإل
أضف على فاتورة الز :  احلل بسيط ؟ أعجبتك امرأة ؟ مة فهل تريدون منه أن يزىنحجتهم الوحيدة أن افرتض أن هناك رجال ذا شهوة عار 

ل فقط واحصل على وثيقة زواج رمسية لثة ، ستعفى من عقوبة الرجم ، أيضا هناك هدية جمانية من حمالتنا ؛ مخسمائة ر لن :  كذلك هدية 
أ شخصيا أعتقد أن الكالب أكثر عفة وتعففا بكثري من  ؟ رسل إليهمفهل معىن هذا أن اإلسالم دين مصمم للكالب وم.  تذهب للنار

ا ، العرب م يسيل على كل كلبة يرو م مستعدون ملمارسة اجلنس  ، ال أعتقد أن لعا عندما تسأهلم عن الذبح .  مرات ىف اليوم ١٠وال أعتقد أ
فتضطر للسؤال إذن ملاذا جاء الدين  ، ون الرد إن هذا كان العرف السائد وقتهايك ، اجلموعى أو جتارة العبيد أو امتالك اليمني أو زواج الصغريات

ا كانت السائدة ، ؟ أصال إلنسان أم ليقنن البداءة واإلجرام ويضفى القداسة عليها جملرد أ ىف مقابل كل ذلك :  ما يهمىن هو ما يلى ؟ لريتقى 
،  ) الشىء الوحيد الذى ال حيتمل ضررا وال ضرارا على وجه اإلطالق (للجنس مع نفسه تصور أن ممارسة اإلنسان :  التسيب انظر ماذا حيرمون

ا لكن ما  ، أو أن تدعوك البوذية للتأمل والسمو الروحى ، أ أفهم أن تدعوك املسيحية لضبط شهواتك أو جتربك على حب عدوك ! ؟ حيرمو
لكن  ، لتاىل أ أفهم أن يريد الشيطان بكم اليسر وال يريد بكم العسر ، املفروض هذا دين ؟ احلكمة أصال من وجود دين يبيح كل شىء

وكل ما هنالك أنه مغلف برطانة شكلية عن  ، لفعل جوهره يقول هذا-غري املسلمني يقولون هذا دين من الشيطان .  العكس ال أفهمه طاملا
  . ىف عرىف أ فعدم وجوده أفضل بكل املقاييسأما  ، مكارم األخالق وبضع دعوات وكلمات سباب مزيفة ضد الشيطان

حلرية املطلقة مثلك من هذا -   ؟ وما الذى يغضب علماىن مؤمن 

، حالة واحدة فقط ال غري ينزل  من رابع املستحيالت إثبات هذا عليك ، لو مارست اجلنس مع امرأة خارج الزواج خفية.  يغضبىن الكذب -
فرج فودة قتل ألنه قال إنه تبعا لتعاليم دمحم العالقات السرية مباحة  . هى لو اعرتفت به أو أعلنته للناس ، بك فيها البطش اهلائل من جلد ورجم
ا ولو طول العمر  ملاذا يقتل .  ’ ! فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ، ليالرجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثالث  أميا ‘إىل ما شاء أصحا

ا أشياء جيب أن متارس ىف اخلفاء ؟ كالم دمحم عن ثالث الليال أو عن رضاع الكبريجملرد ترديد   هذه شريعة تكاىفء  ، ختصار  حاج.  اإلجابة أ
ب  ، الكذب وتعاقب الصدق واهلدف احلقيقى وراء دين كهذا ال ميكن إال أن يكون جمرد خطة صرحية بسيطة ومباشرة للسيطرة على الناس و

انظر كمثال لطرقهم امللتوية قوهلم إن هللا كرم .  فقط حيتاجون لبعض الكلمات املنمقة فإن مل جتد فالسيف أمضى وأحد.  ال شىء أكثرو  ، أمواهلم
ن أعطاها  لضبط كما الرجل لكن دون حاجة للذهاب للمسجد ٢٧املرأة  يمة ! طبعا ، حسنة عن الصالة  أو  ( والبهيمة غري مكلفة ، هى 

ق الشهادتني من املسلمنيعلى األقل  ث البهائم حىت ال نقع ىف تناقض مع واقعة أن يعفور هو أول من  املهم عندهم أن تبقى املرأة جارية .  )  إ
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ية حجة ممكنة حىت ينقضى عمرها مث بعد ذلك حني تذهب لتحصيل تلك احلسنات جتد احلور العني ىف انتظارها وبنظرة  ، جمانية حبيسة املنزل 
ا أن هذا التشيك بدون رصيدىف وج ا لن جتد بنكا وال صاحب  ، هها املكدود وجسدها البدين خيرب ألحرى يعلم أولئك املشاخخ سلفا أ أو 

  ! أ متأكد أننا لو قلنا هلم سنعطيكم رسوما مضاعفة على زواج املثليني واملثليات ألحلوه على الفور.  بنك من األصل

ذا أبدا - م نعم . ن املثلية رمز للرخاوة والضعفأل ، لن يسمحوا  م كعبيد نعم ، خيصون أعضاءهم نعم ، يستمتعون  لكن أن  ، يقبلو
م أعضاء ىف اجملتمع مستحيل   !  يعرتفوا 

هو عينه ما أقوله دوما  ، ) ! وموش قصدى حاجة ختص شركات السمسرة  إدوارد (أقصد أن ذلك التسيب اجلنسى الذى تصفه  ، املهم -
  ! إن املشكلة أن املشاخخ يريدون عمولة عن كل ممارسة جنسية جترى ىف اجملتمع

الدين أعمق بكثري من .  أنت تعامل الدين طوال الوقت كبيزنس كأى بيزنس كنت تناقشه ىف جريدتك !  هو عينه تعريف كلمة قبيلة ! غلط -
أو :  مشريا لونس (أوال موش بس الضرورات .  اج مدفوعة األجرأو يصمم على عقود زو  ، أن يكون جمرد بيزنس يسعى للحم ويكره العدس

حة الدين له أسهل ما يكون،  ) هؤالء وقود احلرب (إمنا كل شىء مغرى للرجال  ، تبيح احملظورات ) ’ الدوالرات ‘ كالغنائم والسبا ،   فإ
اسأل إدوارد أو  . وهكذا ، ام اجلارية املطيعة يتم الدفاع عنه بشراسةملثل كل شىء يقمع املرأة وجيعلها ىف مق ، إخل …وملكات اليمني والغلمان 

أن الدعارة أصبحت  : لكنه قد ال يعرف السبب ، وسيقول لك أن املسيحيني يصعب عليهم اآلن العثور على عاهرات ىف هذا البلد ، أى حد
نفسهن هذه األ.  خاضعة للشريعة تقول لك ىف صمت .  جما ودون احلاجة للمشاخخ ، محىت العاهرات أصبحن يقدمن خدمة املأذون 
ح اإلسالم الز .  وطبعا املسيحيني لقوا نفسهم بره اللعبة فجأة . مث عندما تنصرف تقول أنت طالق ، زوجتك نفسى أمل تسأل نفسك يوما ملاذا أ

جتماع أربعة شهود أتقياء يفشلون ىف مترير خيط بني ز  ، عمليا ماك ىف ممارسة الفعل بل ن جعل إثباته  م انتباها ويواصالن اال انيني ال يعريا
هذا ىف مقابل التدقيق اهلائل ىف الشكليات من حجاب ونقاب ووجه وكفني وأظافر قدمني وديل اجلالبية  ،  ويناضالن بشدة ضد مرور ذلك اخليط

  ؟ إخل …

 . ’ ! ؟ موش عارف أنتم زعالنني ليه ، ربنا سهلها على عبيده ! هأ ! هأ ! علشان عائشة تطلع براءة ؟ موش عارف ليه ‘:  هنا يقاطعه ونس
نة ىف الشارع:   بس فيه سؤال حمريىن ىف موضوع رضاع الكبري ،  ’ ! دمحا دمحا  مدلل ‘:  مث يغىن ؟ لو واحدة رضعت كل البلد ممكن متشى عر

  . ’ ! دمحا  دنيا دمحا ‘:  مث يرفع اإليقاع

 
  ، وال حىت فعلته أبشع أنواع الشمولية ، دين فعل هذاال يوجد 

  ، وليس حىت مشولية ، ذلك أن اإلسالم ليس دينا
  ؛ عند نقطة معينة نفسهللتاريخ اإلنساىن چيا الثقافية إمنا هو جتميد لألركيولو 

  ! مرضية ال مثيل هلا ىف التاريخ الطبيعى منذ ظهور البكتريچيينية فوبيا 

وليس مؤامرة سياسية كما يصمم  ، اإلسالم ليس اقتصادا فاسدا أو غشا جتار كما ينحصر أفقك الضيق:  إيه هو اإلسالمأ ها أفهمكم  -
كملها:  شىء فريد من حنوه ىف كل التاريخ ، هو شىء أبعد ؛ ونس الذى يرى ىف كل شىء مؤامرة حتنيطها ونقلها  ، هو استجالب ثقافة ما 

بدءا من جعل اللغة لغة هللا ولغة اجلنة حىت  ، مؤبد وحتويلها لدين مقدسملكان معني  الثقاىف اء حلظة معينة من التاريخهو اجتز .  لكل زمان ومكان
صبع الرب نفسه قبل أن يكون الزمان لنظام السياسى واالقتصاد واألكل واملالبس  ، جعل الصنم قد بناه آدم نفسه وكالم النىب قد كتب  مرورا 

عتبارها أسلوب  ، ت والطب ومعاملة النساء وتربية األطفال وكيفية الذهاب للخالء وكل شىءوقانون العقو وجتميدها مجيعا حىت آخر الزمان 
ريخ البشرية عرب األزمنة واألمكنة.  احلياة الذى اختاره لنا اإلله لكل زمان ومكان صبعك  ، ختيل فيلما طويال يروى  مث إذا بك تشري فجأة 

رغم أن اإلسالم قام على اخرتاع للرتزية .  ’ أ اإلله وهذه هى تعليماتى ، أريد كل الناس وكل التاريخ على هذه الصورة لألبد ، قف هنا ‘وتقول 
م أنفسهم وقعوا ىف أكرب التناقضات إضحا  ، وبدونه كان من املستحيل أن يقوم ، الكبار امسه املاسح واملمسوح كى يزيلوا به تناقضاته كا ىف  إال أ

نية أبدا ىف املليون سنة التالية ، إذا كان هللا قد غري رأيه عشر مرات ىف عشر سنوات ىف كثري من القضا:  كل التاريخ !  ؟ فبأى منطق لن يغريها 
خملص أو غري  ، تذهب به لشيخ سلفى جاد أو غري جاد،  ) مثالأو اهلندسة النانووية چيينية كاهلندسة ال (أى شىء أ ما كانت حداثته 
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هو أخرج من عقله متاما إحتمال أن .  ولن يرد عليك إال بقال هللا وقال الرسول ، ستجده يقلب رأسه بسرعة حبثا عن آية أو حديث ، خملص
م هؤالء الناس ، حيدث شىء ىف الدنيا بول تطور إذا كان من الصعب جدا عليه ق.  ومل يرد فيه أثر تركوه لنا كرها أو سنة ، مل حيدث ىف أ

لنسبة .  فباألحرى من املستحيل عليه أن يتخيل أن األخالق نفسها ميكن أن تتطور ملا هو أرقى من أخالق عصره أو مواصفات إهله ، التقنيات
ذلك أن  ، وال حىت فعلته أبشع أنواع الشمولية ، ال يوجد دين فعل هذا.  ىل إحالة داروين للتقاعد شىء غري مقبول غري معقول وغري واقعى

مرضية ال مثيل چيينية فوبيا  ؛ عند نقطة معينة نفسهللتاريخ اإلنساىن چيا الثقافية إمنا هو جتميد لألركيولو  ، وليس حىت مشولية ، اإلسالم ليس دينا
ن كان فيها إ ‘:  ندريةمثال عمر بن احلطاب واحلطابة كان واضحا كل الوضوح خبصوص مكتبة األسك!  هلا ىف التاريخ الطبيعى منذ ظهور البكتري

عدامهاإ، وان كان فيها ما خيالف كتاب هللا فال حاجة  غىن اكتاب هللا عنه  ىما يوافق كتاب هللا فف نفس الشى خبصوص .  ’ ليها فتقدم 
هدى منه ن يكن ما فيها هدىإ، ف املاء اطرحوها ىفاحرقوها أو ن أ ‘:  مكتبات فارس فقد كفا هللا  كن ضالالن يإ، و  ، فقد هدا هللا تعاىل 

نري حصل عليها بن العاص والعاصية .  ابن احلطاب واحلطابة اسم على مسمى حقا.  ’ تعاىل العاهر األبرت  (علم العامل ليس أفيد من كم صرة د
محاما ملدة ستة  ٤٠٠٠يقاد احسبها أنت كم مليون كتاب حتتاجها إل . مقابل تسخني مياه محامات األسكندرية لستة أشهر،  ) والعاهرة األشهر

 ، النساء مالبس شفافة ؛ وتريد العودة حرفيا ألثينا القدمية ، ختيل  وحيد أنك أصبحت حاكما سلفيا.  بعدها قس على األمر كل شىء ، أشهر
ت أو مذاهب أو ، وال أحزاب إال حزىب أرسطو وأفالطون ، وال كالم إال ىف الفلسفة تى ببدع أو مستحد تقنيات أو فلسفات من  وكل من 

  ! ؟ موش أحسن مليون مرة من فرض حياة وشخصيات وسلوكيات شبه جزيرة البعر من القرن السابع علينا ، قرون أو أماكن أخرى تقتله

ك جتعل إن ! اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمىت ورضيت حفريتكم الثقافية للبشرية دينا ! ؟ ج -ـا  -حـ :  كالم جديد أوى   -
اية الزمان على شىء واحد:  املسألة تبدو ىل بسيطة جدا مساء من شاكلة قتادة :  على البشرية الىت تنكب حىت  س  دراسة ما قاله وما فعله أ

سى كل ما خيص شئون ،  جذرها اللغوى يقشعر البدن جملرد التفكري ىف ، وطلحة والزبري وعفان ، والوقاصوحذيفة واملغرية  ، وقحافة وعلقمة و
ليه أسلوب احلياة الغرىب ىف القرن :  وإجابىت ؛ احلياة والعامل والعلوم واملستقبل من سرية هذه احلفنة املعينة الصغرية من الربابرة أ لو خريت بني 

ليه أسلوب حياة أثينا لألبد ، احلادى والعشرين لألبد ليه أسلوب ، أو  لتقومي اهلجرى ، حياة الديناصورات أو حىت  .  فقطعا لن أختار العيش 
،  سرتاتيچية للبقاء للعرق العرىب جيب القول إن اإلسالمچيا وماد وبيولو  ، أليس هذا كالما مغرقا ىف الثقافة بعض الشىء:  فقط لدى حتفظ واحد

  ! واالسرتقاق التام لكل البشرية ، كل شىء وكل أحد  لساللة ال ترى لنفسها عيشا ما مل تعط نفسها احلق ىف االستيالء على

لكن إذا كنا  ، ىف االقتصاد أو السياسة قد تكون األمور بسيطة وواضحة ! وأيضا ال شىء بسيط ، ال شىء جديد ىف كالمى ، لعكس -
بري  .  القلعة الىت ال يسهل اخرتاقها ، چينيللقد دخلت اآلن لعرين ا.  سنبدأ احلديث ىف الثقافة فليس لدى من قول سوى أهال إىل عش الد

خذ بظاهر األمور.  التحيؤوخط استحكاماته الكبري ىف معركة  ، چينيالقبيلة هى ميليشيا ال.  فتش عن القبيلة ، صديقى ىف ذلك النسق  ؛ ال 
شىء واحد فقط ظل وسيظل لألبد  ؛ آخر متاماما يهم هو شىء  . تقريبا كل شىء مباح ، احملرمات أقل بكثري مما تتصور ، القيمى كما تسميه

ا ذات الفكرة القدمية جدا.  هو أن تتزوج الفتاة بدون موافقة الوىل ، خطا أمحر تراق دونه كل الدماء ذعر أن تضعف القبيلة  ، القبلية جدا ، إ
لشربأ موش فاهم ليه استغرابك من أن ال.  القبيلة:  النسق القيمى يهمه شىء واحد.  وتتفكك لقد رتبوا السور من األهم  ؟ كرهان مت ترتيبه 
  ! ؟ فني الغلط ، فالقردة واخلنازير مرة أخرى ، فالنسوان،  يليه النصارى ، اليهود أهم موضوع إطالقا ، العرىب طبقا للمنظور القبلى.  فاملهم

مث أن املائدة موش ضد .  ’ هذا الكتاب ‘موش  ’ ذلك الكتاب ال ريب فيه ‘بيقول  ! أول القصيدة كفر:  فيه غلط ‘:  ويتداخل ونس
ا بتقول أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب ، اخلنازير   . ’ ! بدليل أ

من أهم  ، فرتة العدة.  فوبيا ضعف الساللة ، فوبيا اختالط النسب:  حاجة واحدة هى ذعر كل املتدينني إللى أنت شايفهم ىف بالد -
مة ، عد اإلسالمقبل اإلسالم وب املقدسات   . ألن شجرة العائلة جيب أن تكون معروفة بدقة 

  ؟  وأال يؤدى ما تسميه إعارة الفروج الختالط األعراق -
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ملرةو  ، ظاهر يبدو لكم العرىب شديد الغرية على نسائه:  بلغة الفقة اإلسالمى ’ ىف األمر تفصيل ‘هنا  ! أوه   . هذا غري صحيح 
ا أو يبادهلا مع أى أحد هو من املمكن أن   ، يطلقها ىف حلظة أو يهديها للضيف أو يتاجر 

ح رسول اإلسالم  ’ ال متنع يد المس ‘أو يدعها  م مجيعا من نسل أىب القوادين إبراهيم عليه السالم ، كما أ   . وال تنس أ
  ! سيطرته هو على نسائه:  العرىب غيور على شىء آخر متاما ، حتديدا …

ى شىء وال يهني نفسه حىت بتسميتها زوجةهى متاع و  ا ما يشاء وال يشعر حنوها    ، يمة يفعل 
ا ما شاء كما أمره دينه    ، أقصد چييناته الىت اخرتعت دينه-وطبعا من حقه بداهة أن يكذب عليها أو يضر

  ، حتب إحدى بناته أحدا من خارج القبيلة أو أن ، كأن متارس إحدى نسائه اجلنس مع آخر من غري رضاه  ، لكن مبجرد أن ترفع رأسها
  ! وتسيل الدماء حبورا -يغار على نفسه-هنا فقط يغار 

الطفل للفراش هذه  ، ألبيه ) حىت لو كان من ز ، لذات ذكرا-لو كان هناك طفل   (املهم أن ينسب الطفل .  أنت موش فاهم الفكرة -
ألمر لكن بعد تلقينها درسا ىف اجلوعإال ط (وال شىء آخر  ، هى احلكمة من شهور العدة ا  عاد إعارة الفروج متارس .  ) بعا استذالل املرأة 

ا  ’ فالحة ‘ ، وغالبا متارس لو الزوجة من خارج القبيلة ، لصاحل أحد أبناء القبيلة لكن البعض ميكن أن ميارسها حىت لو زوجته ابنة .  كما يسمو
حملصنات ،للقبيلة   ) لو كان هناك طفل (أيضا حىت ينسب الطفل  ، لكن اإلعارة هنا تكون عادة للفرتات الطويلة كالسفر ، أو من يسمون 
وهو الفلسفة الكامنة وراء   ، هو اخلط األمحر الوحيد ، الفصل بني من هو ابن القبيلة ومن هو ليس ابنها.  لوال األطفال ملا كان شىء يهم . ألبيه

  . كل شىء

ء قذر يبصق فيه كل من شاءيب ، من هذا الكالم -   . دو ىل أنك تكاد تصف املرأة البدوية كإ

ملرة ، ظاهر يبدو لكم العرىب شديد الغرية على نسائه:  بلغة الفقة اإلسالمى ’ ىف األمر تفصيل ‘هنا  ! أوه - هو من .  وهذا غري صحيح 
ا أو يبادهل ح رسول اإلسالم  ’ ال متنع يد المس ‘أو يدعها  ، ا مع أى أحداملمكن أن يطلقها ىف حلظة أو يهديها للضيف أو يتاجر   ، كما أ

م مجيعا من نسل أىب القوادين إبراهيم عليه السالم هى !  سيطرته هو على نسائه:  العرىب غيور على شىء آخر متاما ، حتديدا … . وال تنس أ
ى شىء وال يهني ا ما يشاء وال يشعر حنوها  يمة يفعل  ا  ،  نفسه حىت بتسميتها زوجةمتاع و وطبعا من حقه بداهة أن يكذب عليها أو يضر

 ،  كأن متارس إحدى نسائه اجلنس مع آخر من غري رضاه  ، لكن مبجرد أن ترفع رأسها ، أقصد چييناته الىت اخرتعت دينه- ما شاء كما أمره دينه 
تعريف بنت القبيلة هو من جاءت من  ! وتسيل الدماء حبورا -يغار على نفسه-هنا فقط يغار  ، أو أن حتب إحدى بناته أحدا من خارج القبيلة

لنسبة هلذه . بذرة أحد رجال القبيلة وجملرد السؤال عن مضارب القبيلة  ، مرتا ٤٠ال ميكن للغريب أن يقرتب من أيهن خلطوة واحدة أقل من  ، و
ء وبصقا ! أو رمبا خياطر حبياته نفسها ، احلق وإال كان خياطر بغرامة مالية ضخمة امسها دفع ، أو عن املاء الفكرة حىت ليست  ، الفكرة ليست إ

م الذكورية أن النكح هو ركوب ووطء وغزو وفتح وإذالل وامتالك م ال يعتقدون أن للمرأة أى إسهام ىف  ، نظر ختصار أ الفكرة أعمق و
وما  ، يقولون األرض هى األرض.  وهذه جيب أن تكون مسخرة إلمثار القبيلة ، أقلهى ماكينة إجناب ال أكثر وال .  چيينية للوليداخلصائص ال

س يزدرون الزراعة وال يفهمون شيئا فيها  ، نظرية زراعية جدا للوهلة األوىل ، خلقنا اإلنسان من نطفة.  يصنع الفرق هو البذرة ا من أ لكن أل
تى من هللا وك ، يتخيلون أن البذرة هى كل شىء . فهى غري صحيحة ال إسهام ألمالح الرتبة وال  ؛  ) أو رمبا من الشيطان (ل النمو الالحق 

لو جاء صاحب شركة  . ) ! فكل ما لفت نظرك هو كسو العظام حلما ، ال داعى للقول إنه مبا أنك إنسان سطحى (ملائها ىف شىء منه 
Advanced Genes ) أو كما يقول العرب املتمصرون  ، لن يعطيها له ، يطلب يد أفقر بدوى،  ) أو أ من كان أغىن رجل ىف العامل حاليا

لكن  ، العرض عند البدوى شىء رهيب األمهية فعال . أى متساح النيل وفالح األرض مصرى اجلذور ، ’ ! ارميها للتمساح وال تديها للفالح ‘
لضبط هل  ، وال أية زوجة حملمد ، عائشة ليست من آل البيت.  لقبيلة نفسهإال مفهوم ا ،  هو يعلو فوق كل شىء.  جيب أن حندد كيف يتمثله 

 ! وظيفة يعىن.  ’ املرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر مث يطلقها فرتجع إىل أبيها وقومها ‘ -والكالم جلمهور الصحابة-ألن  ؟ تعرف ملاذا
الزواج مؤسسة .  كل النساء عند العرب أو ىف منظور اإلسالم عاهرات : هناأو زى ما كنتم بتهزروا  ، بتأخذ أجرة عليها وبعد الشغل تروح بيتها

ت من فراغ ، هشة جدا ىف الثقافة العربية لنكاح أو عقد النكاح مل  لدرجة ختلى الزوجة  ، موش زى فكرة األسرة النووية ىف الغرب ، وتسميته 
ا لتحمل لقب أسرة زوجها وهو ليس -بدليل مثال أن اإلجنيل  ، خرى ىف أغلب الثقافات من قدمي الزمانواملوجودة بدرجة أو  ، عن لقب أسر
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أهل بيت دمحم هم حسب .  طرح فكرة األسرة النووية حني قال ترتك الزوجة بيت أهلها وتلتصق بزوجها وال يطلقان أبدا -بعيدا عن ثقافات املنطقة
إذن األخ أو العم أهم من الزوجة .  وهو تعريف يسرى على بيت أى أحد ، ’  هأصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعد ‘تعريف ذات الصحابة 

ه ، كالسفر مثال ، ولو هو ىف ظروف اضطرارية حيتاج فيها لفرج ، وهكذا ، مهما كانت صفتها ونسبها ملرة من إعارته إ   . فال ضري 

م يدجنون املرأة فال ترى ال  . احلقيقة موش فاهم - م  ، واحدة ذها لبيت الزوج والثانية للقرب ، شارع إال مرتنيكل ما كنت أفهمه أ وأ
ا نصف املرياث ونصف الشهادة خللع ، يسلبو ا كل شىء إن متردت وطلبت ما يسمى  هذا بينما أنت جتعل األمور تبدو معقدة  ، ويسلبو

  . جدا

 
ردة ثوابتها العلم والعلمانية والعملية والع   ، امليةهم آالت عاقلة 

ت غريزية انفعالية هاجسها األهل واألرض والعرض والفرض   !  وحنن حيوا

ت ثقافة أى شعب ترجع آلالف السنني - تتواىل هذه املخرتعات وال تتزحزح الثقافة قيد  ،  أى قبل كل االخرتاعات التقنية املعروفة ، مكو
ا الرتمجة املباشرة جدا للتقد.  أمنلة ستجدها ىف عمقها أشياء مادية  ، بني الغرب وبيننا ’ ثقافية ‘انظر ملا يبدو كفوارق .  چييناتر تقول إ
،  عندهم االبتكار وعند التقديس ، الدين، عندهم احلرية اجلنسية وعند  ، عندهم االنفتاح وعند اهلوية وعند الرزق الكدح عندهم.  للغاية

 ،  ومشخصن، عندهم كل شىء موضوعى ومادى وعند كل شىء ذاتى  وكون القبيلة كل العامل األحاديةعندهم املنهج ومشول الرؤية وعند 
عندهم الفرد والنقاش والتمرد وقوة الشخصية وعند السمع  ، الفضيلةعندهم املواجهة والواقعية والشفافية وعند الكرامة والشرف وشكليات 

ردة ثوابتها العلم والعلمانية والعملية والعاملية : بصيغة أخرى .  واإلمجاعاعة واألسرة والط ت غريزية انفعالية هاجسها  هم آالت عاقلة  ، وحنن حيوا
ولو مل يكن فارقا .  والفارق بني اآللة العاقلة الباردة وبني احليوان الغريزى االنفعاىل هو فارق مادى فيما أظن!  األهل واألرض والعرض والفرض

، بينما نسقنا القيمى الذى نراه مساو ومقدسا هو حتديدا الذى جيعلنا طوال الوقت طفيليني مهجا هجامة هدامني  ماد ملا كانوا دوما بنائني
لعضالت غري اجملبولة چيينيا كما أن الشغل البدىن يؤمل ا.  هذه أيضا حقائق مادية.  ، العدو دائما أبدا مارقني نسعى لتقويض كل ما يبنيه الغري

ميثل ،  إنساىن-العقل العرىب عقل دون:  أو على بالطة زى ما بيقولوا ، ختصار.  فباملثل تشغيل العقل يؤمل الدماغ غري اجملبولة چيينيا عليه ،  عليه
لتاىل دينه وكل حي ، شيئا يتجاوز نطاقه اإلدراكى واألفكارجتريد املعاىن والرموز  لنار  ( اته قائمة على حسيات مباشرةكل حياته و العذاب 

إلشاحة ولغة اجلسد وحركة اليدين لقتل واحلوار  ألحدهم والحظ وهو بيتكلم كالم عادى هادى املدى الذى اجلس :  مثال بسيط.  واملوت 
ألن  العقيدة ال يذكر هللا دون الرسولحىت ىف صميم .  جتده أوسع بكثري حىت من حركات ذراعى أ الريفى حني أنفعل ، تتحرك فيه ذراعيه

رتفاع - األشاعرة التمسوا العذر للحنابلة لتجسيم هللا  ؛ وحدها ال تعىن أى شىء عند عقل العرىب ’ أطيعوا هللا ‘ ذراعا جيعل ثقل  ٦٠متثال ضخم 
ذلك أن عموم الناس ىف نظرهم يصعب عليهم  - ! االستمناء:  بنص القرآنيفعل كل ما يفعله البشر مبا فيه  ، وزنه العرش يزيق لدى االستواء عليه

ويتوجس منه  ، وأبسط نتيجة لكل هذا هى أنه يكره أى شىء مستعقد ألنه ال يفهمه ، ) إهلا كان أم مالكا أم جنيا ، متثل كائن غري مادى
  ! هل فهمت اآلن ملاذا الزراعة شر . توجس الثور من الرداء األمحر

 
  املسيحى-اإلسالم ليس توحيد األصنام ىف اإلله اليهودىما قام به 

  ، ) البشرية متثل كنهه أو وجوده-حيث يستحيل على عقوهلم العربية دون (
  ! أخذوه من أىب مسبل ووضعوه ىف السرتاتوسفري ) صمد (متثال مصمت :  إمنا وحدها ىف صنم واحد كبري

ى إ … م مع هذا مل يشركوا قط    ! عمر بن احلطاب واحلطابة:  امللموس له إهلهم احلقيقى املرئىفقط احلق يقال إ

املسيحى - ما قام به اإلسالم ليس توحيد األصنام ىف اإلله اليهودى!  فهمت … ! وكأىن أمسع أرسطو يتحدث عن الربابرة)  :  ضاحكا ( -
أخذوه من  ) صمد (متثال مصمت :  ا ىف صنم واحد كبريإمنا وحده ، ) البشرية متثل كنهه أو وجوده- حيث يستحيل على عقوهلم العربية دون (

ى إله إهلهم احلقيقى املرئى … ! أىب مسبل ووضعوه ىف السرتاتوسفري م مع هذا مل يشركوا قط  عمر بن احلطاب :  امللموس فقط احلق يقال إ
  ! واحلطابة
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مسعتك تشرح ملىن الفارق بني اهلجوم على اإلسالم وبني  ، املهم ! زمان إهله مات ألن ما فيش أوكسيچني كفاية ىف السرتاتوسفري ! مسكني -
واجملردات أشياء تتجاوز النطاق اإلدراكى لعقل الشخص  ، واألفكار جمردات ، هذه كلها أفكار ؛ وتقول هذا دين وهذا علم ، إنكار احملرقة

ن من سب هللا يستتاب ليس جملرد أن هللا هذا يعىن نفسه وال لك ،  ألن الرسول شخص وزعيم من حلم ودم ، من سب الرسول ال توبة له.  العرىب
وأقصى ما ميكنه متثله من غري  ، هللا وحىت الشيطان أشياء تقع وراء متثله العقلى ال يفهمها وال يصدقها.  إمنا أساسا ألن هللا مفهوم جتريدى ، يعنينا

لضبط من غري امل ، املرئيات هو اجلن وأفعال السحر ا ليست  الغريزى البهيمى  reflexإن نطاق مدركاته متوقف عند الفعل املنعكس .  رئياتأل
كل ما يفهمه هو فقط .  كل ما يفهمه العقل العرىب ىف موضوع اهلولوكوست هو أنك تنتصر لقبيلة اليهود وعدو قبيلة العرب.  لقطعان املواشى

 وأ،  فقط أ وأخى ضد ابن عمى.  مة لألفكار وال للمبادىء وال حىت للمصاحلال قي ، األمور، هى معياره الوحيد ىف احلكم على  رابطة الدم
ائية العدد (وابن عمى ضد الغريب  من القلة القليلة جدا منها املفعلة فعال على أرض الواقع حبيث  لكن،  أحد األمثال الشعبية العربية الدارجة ال 

  . ) ! يكن ملستوى القداسةاالجتماعى والثقاىف إن مل  القانونترقى ملستوى 

لوث أبو مسبل بتاعكم ده كمفيه حاجة فاتت ‘:  ويتداخل ونس اإلسالم اهتم شديد االهتمام بشخص يسوع ودقائق والدته وحياته :  ىف 
  . ’ ! هو اآلخر ويتمنون لو كان دمحم حتديداإنسيا بل يتصورونه شخصا  ، لكن ال اهتمام مطلقا بطبيعة الروح القدس ، وموته

ن متتم   . ’ ! لك حاجات  حاج ! ؟ أهم حاجة نسيتوها ‘:  مل جيد وحيد ما يضاف فاكتفى 

 
  ! چيينيةوىف التاريخ الطبيعى هى حروب  ، كل احلروب ىف التاريخ اإلنساىن هى حروب عرقية

ختصار -   ! ٥أهم صفحة هى صفحة :  إذن 

  ؟ إيه ٥ ؟  ٥ -

  . عاوز أعرف رأيك فيها.  اةبتاع التور  !  حاج ٥ -

وال ها تقول ىل احلكاية حالل  ؟ وحىت لو خلفت اجتوزوا أختهم ، اجتوزا أمهم ؟ وأوالدها اجتوزوا مني ، ها تقول ىل حواء ما خلفتش بنات -
  ! ؟ لألنبياء حمارم علينا

 ! فحة مفرتق الطرق لكل ما سيأتى بعد ذلكصهى  ٥صفحة  ؟ أ برضه ها أشغل نفسى بفوازير تالمذة زى دى ، سيبك من دى ! ال -
س كتري بيسموا قابيل وال .  هى إللى ها تقول اتعلمنا إيه من الصفحات األربع األوىل.  صفحة االستنتاج ! first bloodصفحة الـ  عند 

أ موش ضد  ! ب القتل ونزدرى الضحيةنزوعنا الفطرى هو أن حن ، رغم كل دعاوى القداسة والنقاء ؟ ما معىن هذا ؟ أعرف أحدا امسه هابيل
إمنا إحنا  ،  ريت إحنا حداثيني زى قابيل ونقتل غريلكن  . وأعلم علم اليقني أن العنف شىء جيد وكل التطور انبىن على العنف ، العنف

  . والواضح أن كل املطلوب أن ننتقم هلابيل ، وبنقدس التخلف ، بطبعنا متخلفني

  . ما حدش بيحب املهزوم حىت لو كان حبيب ربنا . Abelأكرت من  Caineو Cainاإلجنليز عندهم .  ل حتةبس احلكاية دى ىف ك -
  . معناها أبو القبيلة وحاميها ؟ أنت عارف قابيل معناها إيه . والعرب خلوه قابيل ، كمان ما تنساش أن امسه األصلى قايني

أ عاوز أقول أن ده يناقض نظريتك عن طيبة الشعب .  تكلم ىف التقدم والتخلفأ موش .  برضه أنت ما فهمتش أ عاوز أقول إيه -
  ! املصرى

لكالم والشتيمة والتهديد بس.  ده موجود وده موجود.  ما فيش حاجة غلط - وملا يوصل املوضوع  ، أكيد مسعت أن املصريني يتخانقوا 
برضه  ؟ مسعتها قبل كده.  ’ ! ؟ ما فيش شتيمة ، كله ضرب ضرب ‘ ، كده  لو حد ضربك ها تقول له عيب . اجلرى أصل اجلدعنة ، للضرب

شف موت ىف حاجات معينة ، لو تقعد مع الصعايدة بتوع التار.  أى قابيل من إللى أنت تعرفهم ما يقدرش يدبح فرخة إمنا ككل  ، دماغهم 
.  املشكلة ىف اجتاه العنف.  املشكلة موش ىف العنف ىف حد ذاته ، دلو عاوز تنقد جب.  برضه موش ده لب املوضوع . طيبني ومساملني وىف حاهلم

وفهال ىف منطقتنا العنف املقدس جيب أن ينتصر للبداءة وليس .  الصفحات األربعة األوىل تلخص كل شىء.  فيما قلته لك عن الراعى والزارع
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كل ما قاله أن البدائى أكثر نقاء من   ! الدين أدان قتل هابيل . كى يقومهلكن املفروض أن الدين جاء   ، ده ىف الدم.  ال أكثر وال أقل.  للحداثة
  . لكن مل يقل أن يقتله ، املتقدم

  . ’ ! جايز حتريض غري مباشر ‘:  ويتدخل ونس بنظرية مؤامرة جديدة

كثريا ىف شباىب ومل يكن لدى شك ىف   لقد عاشرت العرب.  كأىن أمسعه ألول مرة ، كل مرة أمسع كالما من فم هذا الضهرى املاجن  !  حملنىت
وسواء نقلت هذا املصطلح عن أرسطو أم عن أمى فاملؤكد أىن كنت  ، بل لطاملا استخدمت عبارة هوام الصحراء ىف وصفهم ، ختلفهم وبدائيتهم
يلت البدو جمرد بعض الناس البدائيني بغباوتى خت ؟ فما اجلديد إذن حىت يبدو ىل كالم ضهرى وكأىن أمسع عن العرب ألول مرة ، أعرفه ومقتنعا به

م ليسوا بسطاء ، البسطاء ىف سيناء أو مطروح ا  ، واآلن أكتشف أ م متوغلون متغلغلون ىف كل ركن من أركان مصر من أعلى طبقا وأ
توجد  ، عية خميفة هلذه الدرجةتوجد قوى طبي ، حتت كل بشرة وحتت كل مالبس عصرية ، حتت كل الوجوه الىت نراها عادية ىف الشوارع.  ألسفلها

أنت حني  ؟ حتت أنوفنا -نا واآلنه-تكمن وتتحرك  ، هل نعيش حقا وتلك القوى البدائية الغامشة . مسوخ بشرية ووحوش ال سلطان ألحد عليها
ملرة وراء تلك اللحية إمنا حيوان مفرتس هائج ، حتدث الشيخ حجاب إمنا كتلة  ، لذى يتحدثليس الشيخ حجاب هو ا ، فرتجتف أن ال عقل 

هؤالء ما هم إال مطا  . تتكلم وليس البشر چيينات هى الىتدائما أبدا ال . ال هو وال غريه ، املتوحشة الىت ال ميكن ألحد السيطرة عليها چييناته
ا هو أسوأ مبراحل من جمرد قهر وصف متواضع مل ، ’ الرجل الشرقى ال يتغري أبدا ‘كلمة   ! أوه.  وماكينات هائجة ليس بيدها شىء من أمرها

مج كامل متكامل للدمار الكتلى الشامل لكل مظاهر احلياة على الكوكب . الزوجات   ! إنه بر

 ، للتهريب ىف سيناء ٤×  ٤سيارات حديثة جدا  ، تقول إن املظهر احلداثى.  أنت كثريا ما تتحدث  حاج عن خربتك مع القبائل البدوية -
ت شاهقة مب الوالء للقبيلة يلغى املنطق متاما ويطلق قوى جبارة وغري عقالنية  . طبقة خارجية خداعة ، ما هو إال مظهر ، هرة ىف اخلليجأو بنا

ملرة ملن هم خارجها ، األخالق كل األخالق داخل القبيلة.  ملرة للقتل والتدمري واستحالل كل أحد لكن هذا شىء مرعب .  وال خلق وال أمان 
نوية جدا وضعها الدين ، املتوقع منك أن تقول هذا.  املواجهة ، ال مفر من العنف وإذن.  حقا فهة و وال متس  ، ال أن تتحدث عن تقنينات 

لعكس تضفى عليه القداسة ، اجلوهر من قريب أو بعيد   . بل 

إلجنلش . الفيصل سيكون خامة القماش.  املواجهة موجودة ىف كل حتة -   ؟ the right stuff ؟ بتقولوها إزاى 

أ طول عمرى  حاج ما كنت مظبوط زى  ! چييناتبنقوهلا ال ) : شاردا ىف ابتهاج كمن تعاطى للتو جرعة من املاريوا اجليدة ( -
قول .  النهارده عتبارها اشرتاكية ز  ، تكون مع الصني وروسياها  ، احلرب الكبرية إللى جايةطول عمرى  يهم ومعادية وجايز مع فرنسا كمان 

لكتري تقف على احلياد ، لالقتصاد احلر لث معاهم أو جايز  اوز وستالني أو بني كينيدى أنت فاكر  . جايز تدخل  احلرب الباردة حرب بني أيز
ا ليست أصال حر بني أمريكا وروسيا ؟ ڤوخروتشو  ا حرب بني شعوب.  ليست حىت حر بني الرأمسالية واالشرتاكية.  إ .  حرب بني أعراق.  إ

من !  چيينيةوىف التاريخ الطبيعى هى حروب  ، كل احلروب ىف التاريخ اإلنساىن هى حروب عرقية.  وهلذا لن تنتهى أبدا.  چييناتحرب بني 
من هذه التهمة احلقيقة أنه برىء كل الرباءة  ، بينما الكل يدين اإلنسان ككائن جمنون يهوى احلرب ، ويللز حىت ستانلى كيوبريك.  إتش چى
وما حنن إال مطا مسلوبة العقل واإلرادة   ، ييناتنا هى الكائن العاقلچو  كيف  ! طبعا.  هو ال يدخل احلروب ملزاج أو عن هوى شخصى.   الظاملة

ا   ! ؟ كل وظيفتها أن تنتصر لچيينا

 
  ! ينصر چيينك

  . ’ ! ينصر چيينك ‘:  فاويصرخ أسد بصدق محاسته املعهود ومن خلفه البعض ساخرا مستخ …

 
  ’ ٢ووترلوو  ‘احلل هو 

رمبا يهيمن على .  وجتاهلت الصني ، كل الشعوب من أخناتون حىت امللك آرثرچيني لالليلة املاضية درست الدين وال ؟ فعال ماذا عن الصينيني
م جمرد ذلك الشرق الصوىف الطيب سا مهذب.  الال شعور عندى أ لتليفون .  ني كثريين منهمفعال لقد قابلت أ ذات مرة طلبت معلومة بسيطة 
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م تيىن بنفسه ملقر  ، من سفار مللحق التجارى  م يكدون بشدة.  دقائق ١٠بعد  ’ االقتصاد اليوم ‘ففوجئت  أطفاهلم .  حيكى اليوم عنهم أ
م العطالت ، ساعة يوميا ١٩يذاكرون  لعامية  ’ حزقا ‘ ، لذاتلكن أال يعدو هذا قسرا ل.  مبا ىف ذلك أ م .  كما يقال  رخييا ال تقول چيينا

يشدون حيلهم لغاية ما  ‘لعامية أيضا .  أقصى إجناز هلم أن بنوا سورا حول أنفسهم.  تقول فقط أشياء مذرية جدا.  عنهم أى شىء من كل هذا
ملائة إ.  مث إن ليس كل شىء كدح.  قريبا ’ ها يتقطع هل صدق أحد حقا يوما أن اإلجنليز أو توماس إديسون  ! ؟ هلامأين ذهب الواحد 

الصني مل تلعب حرية التداول لعبا .  الصني مل تلعب االقتصاد لعبا نظيفا أبدا ؟ أى كدح ؟ الصني تكدح ؟ مث ما هذا الكالم أصال ! ؟ أغبياء
جور  ، عملتها حىت تغرق العامل بسلعها الفاسدةظلت تتحكم ىف سعر .  الصني مل تلعب أى شىء لعبا نظيفا أبدا.  نظيفا أبدا ظلت تتحكم 

ت أقرب للسخرة فقط ال للمنافسة الشريفة إمنا للهيمنة ا ظلت توظف هذا املال القذر للهيمنة على العامل  ، لسياسية على العاملشغيلتها ملستو
ملا هو عكس  ، قلبتها برمتها بفضل تلك األغلبية املنصاعة هلا ، داولوىف النهاية اتضحت اللعبة حني دخلت منظمة الت ، الثالث وحكامه املرتشني

لضبط   . الرتسانة العسكرية الىت مل حيدث أن فهم الكثريون الطائل من ورائها ، واآلن الطامة الكربى.  أهدافها 

.  ىء الشيوعى احلقيقى الوحيد ىف هذا العاملإنه الش.  لعكس متاما.  من غبائى أن ختيلت لوهلة أن احلزب الشيوعى مل يعد امسا على مسمى
صر.  الشيوعية لن تتحقق إال عند حلظة نضج معني للرأمسالية.   هو الوحيد الذى مل ينس تعاليم ماركس وإجنلز األصلية  ، هم يرون أمثال لينني و

اقتصاد  ، ال تسرق شيئا أقل من اقتصاد أمريكا ، لو أردت أن تسرق حقا.  لصوص صغار متعجلني يسيل ريقهم على الفتات ، جمرد انقالبيني
ستثمارات هائلة جدا ميكن مقارنتها حبجم االقتصاد األمريكى أو العاملى:  إليك حل آخر:  أو ، العامل تيك  ربعه أو  ، دع الشركات األمريكية 

م مل يتخلوا عن االشرت  !  للهول ! أوه.  وساعتها فقط قم بتأميمها ، نصفه مثال ا نفس القصة ال.  اكية ولو للحظة واحدةإ الصينيون  ! چيينيةإ
متلك هى .  الصينيون هم الصينيون ، نعم.  أقصد اهلجامة هم عينهم ىف كل مكان.  هم الصينيون حلرية أو ميارسها .  چيينا هم شعب مل يؤمن 

م ال وجه للقياس .  لكن ال.  لكن األساليب ال تتغري ، ملوسكو لپكنيپاريس عاصمة النهب وقطع الطريق تنتقل من يثرب ل.  يوما واحدا من األ
ا نفس لعبة التقية والتمكني.  بني الصني وبني العرب فأدبيات احلزب  ، كالناصرية أو اإلخواجنية اخلسيسة ، لن أقول مؤامرات.  لن أقول إ

م أكثر مما  ، واملسلمني التوافه دعك من العرب ، إمجاال.  الشيوعى الصيىن موجودة صراحة على اإلنرتنيت لك  فهو رمسيس  الذين شغل 
لكنها لن تقود  ، ىف الغد القريب قد حتكم الصني العامل:  هناك ما هو أهم.  كما كنت تفعل طيلة حياتك ، ببساطة حاول أن تنسهم.  جيب
  ! ستكون عصور ظالم صينية . العامل

للهجة دى ! كالم غريب أوى ؟ مث ده ما له ومال البدو ؟ خلصتشيعىن أنت بتقول احلرب الباردة لسه ما  - صوتك  ؟ إمنا أنت ليه بتتكلم 
  ؟ خمتلف خالص

جحة   ! وها تبقى ساخنة ! وال ها ختلص ) : متخليا عن نربته الكسرية إىل محاس واندفاع مفاجئني ( - كل احلروب الكربى هى ما بني أمم 
ملنافسة وأمم تصادرها.  م تعاديهأمم تعانق الغد وأم.  وأمم فاشلة وش هلچيينات وما واملشكلة الكبرية أن كل ده قدر مكتوب ىف ال.  أمم ترحب 

تصنيفاته ال تزال هى .  منذ أرسطو وحىت اليوم مل حيدث ما حيمل على االعتقاد أن هناك شعبا اعتربه متخلفا قد حتول من التخلف للتقدم.  حل
م إطالقا ؛ قطاع الطرق:  شكلة كل املدن واحلضارات هى هى حىت اليوموال تزال م ، هى حىت اليوم عرفت  ! العرب:  وحتديدا أخطر سالال

لبدو بتوعك إيه لظبط  ، أرسطو مل يعرف الربيطانيني مثال.  املتخلفون ال يزالوا هم املتخلفني ؟ عالقة الكالم  م يطابقون  لكنهم تسيدوا أل
وهناك موات  ، نعم هناك هجرة.  أو على األقل حيتاج أللفيات ، مثل ذلك التغري شبه مستحيل.  شعوب القائدةاملواصفات الىت وضعها لل

نتصار قوى التخلف ، پىأنرتو    . لكن احلرب مل تنته بعد 

ا بوضوح شديد أنه ينطبق على علماء الديناميات احلرارية بيقولو .  على فكرة أ موش موافق على حكاية القانون الثاىن إللى كل شوية تقوهلا -
لك وأنت جاى تطبقه على اجملتمعات اإلنسانية ، يعىن مثال ما ينطبقش على فضاء الكون ، نظم حرارية حمدودة ومغلقة   ! ؟ فما 

لية تشبه املوات األنرتو .  الزم نفكر ’ إحنا ‘إمنا  ، بيقولوا ’ هم ‘ - لظبطروما اضمحلت  يب الفوارق بني تذو  . كذلك بريطانيا ، پى 
قابلته مرة واحدة أول ما رجعت مصر وكان  ، أ الزم أعرفك ع الواد عبقرى اهلندسة إبن واحد من معارف أمى القدام.  الطبقات يقتل كل شىء

م رفضوا يشغلوه معيد جملرد أنه مسيحى ت ىف موضوع األنرتوپى ده ، فاهم أ احلرب الكبرية :  عأرجوك ما تطلعناش بره املوضو  . وأكيد له نظر
ىن ، وحروب هانيبال ، پوليونهى نفسها حروب  ، پتمربس ١١إللى بدأها املسلمون ىف  چيينات ساركوزى ال حيمل أية  ، نعم.  إمنا ىف شكل 
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لكن ماذا  ،  ديه نوا ممتازةوطبعا ل ، ) رمبا ما كان عليها أن حتط الرحال قط ىف بلد كفرنسا (چييناته مشالية شرقية أرستقراطية معتربة  ، فرنسية
متأصلة العقم چيينات بل قل ماذا سيستطيع مع  ، مع خراب يومى ألكثر من قرنني امسه الثورة الفرنسية ، استطاع حىت اللحظة أو سيستطيع أبدا

الغداء وحدها ىف ست  بينما يتناول وجبة ، الشعب الذى يشتغل مبتوسط مخس ساعات يوميا . چيينات الشعب الفرنسىواخلراب أللفيات ك
إن الشعوب ذات املكون الثقاىف العاىل شعوب خطرة  . ) أو احلثالة كما يسميهم هو ، دع جانبا العبيد املهاجرين العرب واملسلمني  ( ساعات
ا بطبعها ساموية  شعوب،   العاىلذات املكون الثقاىف الشعوبإن .  ملادية، ملا يسمى ىف الفلسفة  وز كبريا للقمة العيش تقيمال  ، ذلك أ

تت، ال  ) معدومة غري، وإن كانت الرابطة بني األمرين  ، إمنا للسمو ليس نسبة لسام بن نوح ( لدنيو ا أچندة ثقافية ودينية ه، ذلك أن لدي  عبا 
ألخص منها تلك  ذات املكون الثقاىف العاىل الشعوب إن.  االهتمامات التافهة للشعوب األخرى كلتعلو فوق   ’ تيمايوسية  ‘و هيك عن   ،

، شعوب مبتالة بچيينات  أهم من لقمة عيشها’   هويتها ‘ترى كرامتها أو  شعوب،  حبجم فحش فكرة إله التوحيد جهنميةالىت تفتقت عن فكرة 
هيك عن  على العقل التشنجتغلب  ملنطق معها  ح للتدمري ىف حلظة وميكن أن جتن ، ترويضها، شعوب يستحيل االرتكان لفرصة التفاهم 

رخص أسعار التحريض هى أن العرب واملسلمني دول وال  ، حاجة واحدة إللى كنت عاوز أقوهلا ختالف كالمك . احلمر، واسألوا اهلنود  و
 . ط ىف النصيبادوا من جمرد القنابل إللى ها تقع غلها .  پتمرب كنت مقتنع بكدهس ١١حىت ىف .  هم أتفه من أن ميثلوا خطرا حقيقيا.  حاجة

خلطورة الىت يصورها لنا ، إللى بيقول عليه ونس ، األرفع من النىب ومن الكرهان -إن جاز التعبري-اإلسالم األسيوطى  كان من  . رمبا ليس 
حتالل الدول اجملاورة ألفغانستان واحدة تلو األخرى كى ينشئوا املزيد من ذلك العامل اليوتو  جمتمع طالبان املثاىل  ، قدامامل پىاألفضل هلم أن يبدأوا 

اهلجرة لتكاثر واهلجرة و اپ مث يركزون تدرجييا على أورو  ، فبقية الشرق األوسط اپكستانيقضمون وزيرستان فكل  ؛ املتحرر من كل الضعف البشرى
متداد خريطة العامل هو  ، كذاهو  ، والتكاثر مشكلتهم هى ذات مشكلة  . باءحمض غ -ساحموىن- لكن تشتيت اجلهود ملا وراء األطلنطى أو 
 ’  العك العكسى ‘نقطة بداية پتمرب كان س ١١.  راطوريةپوقطعا ال ينشئ إم ، پراطوريةورطم طائرة ىف برج ال يسقط إم ، أن صربهم قليل:  هتلر
لفعل هم دين جديد وليسوا .  الغلوفاحشة العلو و  مپياوكل ما جنوه أن ببساطة تغري كثري من ساطرات اللعبة على حنو قد ال تفهمه يوتو  ، هلم

لتسليم واالتباع ، صحيح اإلسالم كما يسمون أنفسهم ن ال تنتشر إال  لتقديس ومنع األتباع من حماولة املناقشة أو  ، بينما األد بغسيل املخ 
لقدسية يضاف إىل ذلك أن الدنيا نفسها تغريت .  هذه نقطة القوة ىف اإلسالم التقليدى مهما كان هشا ومضحكا فكر.  التشكيك أو املساس 

رغم -لقد صرت .  وصعب ىف عصر السماوات املفتوحة واإلنرتنيت وحرية تداول األفكار أن ينجح أى دين جديد مهما كان بال متناقضات
ا املستطالة على حكوماتنا ليعطيها الع ) حرفيا (أعتقد أن زكر بطرس هذا الذى تتحدثون عنه نزل من السماء  -علمانيىت صا السحرية هلا ىف حرو

ن املقارنة ، ، بل وأعتقد أن أفكاره جيب أن تدرس لطلبة املدارس شبه الفاشلة على اإلسالم حتل حمل مادة الرتبية الدينية  ، كجزء من مادة لألد
يستخدم فيه ما جيب من العبارات الالئقة ملخاطبة  ، طلبرمبا كل ما عليه أن يتقدم ب.  احلالية الىت ال تزيد جمتمعنا إال إغراقا ىف الغيب واخلرافة

ملوافقة على بدء صحوة مسيحية ‘:  البريوقراطية املصرية األعرق ىف كل التاريخ لتقدم لسيادتكم راجيا التفضل  لصحوة  ، أتشرف  أسوة 
ا بكرمكم املعهود قبل  ألن الواجب أن نرتك كل تلك األشغال القذرة  ، ى املوافقةأ واثق أنه سيحصل عل ! ’ سنة ٣٥اإلسالمية الىت تفضلتم 

لسوائل املنوية وفضالت البول والرباز  ، جليش االستشهاد املسيحى اجلديد يقهر اإلسالم كما قهروا روما يوما لدماء و معركة كلها خمضب 
حنن اعتد قرو .  ال حتتاج ألكثر من شوكة وسكينة أنيقة رقيقةمبارزة  ، بعد ذلك ترتكوا لنا مهمة التعامل مع هذه املسيحية ، واحليض والنفاس

ت وىف وظيفة ال ا ليست معركتنا جمادلة من يقولون إن كل الكائنات  ، كلوروفيللجنادل املسيحية فيها ىف عمر احلفر مبا فيها - لكىن أعرتف أ
حكومتنا ورأس -عليهم .  ك اإلله يديه من بقا الطني الذى خلق به آدمقد خلقت يوم فر  -الديناصور واملاموث واحلوت األبيض واألزرق والبمىب

م للمسيحية أوال -حربتها القديس بطرس الثاىن توا    . مث يدعو حنن نتصرف معهم بطريقتنا بعد ذلك ، أن 

  ! أنت خرفت خالص -

مالتك العبقرية دى - شكرك على  صحح فيها أن العصيان أو اخلطر ، أ  =  (األساس طول عمره ما كان من اجلهاد اإلسالمى  بس 
أ مل أنس معركىت  ، لعكس . أ مل أخرف ومل أذهب بعيدا . زى ما أنت فاكر ) احلرابة غري الشرعية=  (والقومية العرجبية  ) احلرابة الشرعية

رخيهم هكذا هؤالء قراصنة وقطاع طرق احلضارة ، نعم.  األصلية حلظة واحدة ونعم اإلخوان وحكام اخلليج وليس القاعدة أو طالبان هم  ، وكل 
هم هجامة  ؛ لكن أى منهم مجيعا مل ولن ميثل خطرا جد أبدا ، ومن فهموا اهلدف احلقيقى من ورائه وما تدور حوله القصة صحيح اإلسالم

لقراصنة الكبار ، صغار ملقارنة    ! ’ ٢ووترلوو  ‘احلل هو :  أقصد.  ذنال حل إ . الصني وروسيا وفرنسا ، ال قيمة هلم 



٢٨٥  

  ! ؟ ها تنتج فيلم امسه كده -

  ! لك حاجات  حاج ! ؟ املهم خامة القماش : وجيرت وحيد الكالم السابق

 
  ! موش هاشم وأمية بس نچاويداچكل العرب 

بسبب الوقفة الصلبة الشجاعة للجنوب والغرب .  لشهور كانت قد تواترت أنباء متفرقة عن غارات الرعاة العرب على حدود مصر اجلنوبية
ىف  با وسلبااآلن يعيثون فإن حكومة اخلرطوم األعرابية مل جتد سوى توجيه غارات هجامتها مشاال  ، والشرق ضد مسلسل النهب العرىب للسودان

واألسوأ من .  ال الذهب واجملوهرات فيهاواآلن يقال إن األمن يضع حراسة مشددة على متاحف األقصر وحم ، لقد وصلوا ألسوان .  صعيد مصر
أخذوا عرب  ، الفلسطينيون ممن مل يردعهم اجلدار الفاصل الذى بنته مصر ىف وجوههم : سنةاحلسوة األجيدون ىف الچانچاويد توا نچاويد من اچال

با وسلبا ، األنفاق والصواريخ واحللفاء الليبيون الذين مل تعد تفصلهم .  بتفجريها ىف املاضىبعد أن كانوا يكتفون  ، يستبيحون منتجعات سيناء 
قدروا أن األمن سيكون مشغوال  ، إذ يبدو أن ما حدث ىف أسيوط شجعهم كل هؤالء أكثر . عن اإلغارة على األسكندرية سوى خطوة واحدة

لنسبة لنا ىف كوكب آخر.  عنهم ت من التاريخ ، هذه املخاطر مل تعد  ا مستقبل.  أو حكا  . إن مل تكن واقعنا احلاىل املعاش ، نا احملدق نفسهإ
  ! مصر اجلديدة ليست بعيدة جدا وال حصينة جدا

  ؟ أنت موش من بىن هاشم ومن األشراف  حاج -

  . أيوه -

م ، يغريون على أراضى الزراع ، رعاة ال موطن دائم هلم:  زى الكتاب!  ؟ چانچاويديعىن  - م ، ينهبو مويغتصبو  ، يقتلو  ، ن نساءهم وبنا
  ! ؟ وخيطفون أبنائهم

رعى موش زرع چانچاويد موش معناها قبايل و !  موش هاشم وأمية بس نچاويداچكل العرب :  ولعلمك ! چانچاويدأيوه )  : حبدة ( -
ا ، وعلشان تنبسط كمان وكمان.  پرتولالغنم ممكن ترعى ىف حقول ال ، كمان  حقول پرتولإمنا  ، وبس ىل ولندن ترعى ىف ما ن وواشينجتون و

  . ومدريد وروما وطوكيو كمان

 
حلديث معه إىل مقهى - مبا ىف هذا العرب-أى من البشر سبعة الباليني  ، تقريبا   ؛ ميكن أن جتده إنسا لطيفا وتستمتع 

  ! هىهى ال جتلس إىل املقا:  إال أن معايري أمنا الطبيعة ىف االنتخاب الطبيعى قد ختتلف قليال

  . طاملا حدثتىن أمى عن العرب ومل أفهم كالمها ؟ أيزال أمثال هؤالء يعيشون وسطنا:  سؤاىل ! ما تزعلش كده -

حلديث معه إىل مقهى -مبا ىف هذا العرب- سبعة الباليني أى من البشر  ، تقريبا - ؛ إال أن معايري أمنا  ميكن أن جتده إنسا لطيفا وتستمتع 
فتجده حلو  ، ميكنك أن جتالسه ، البدوى ميكن أن يكون طيبا عامة ! هى ال جتلس إىل املقاهى:  اب الطبيعى قد ختتلف قليالالطبيعة ىف االنتخ

ملرة أو حىت أنه أصبح صديقك فعال ، املعشر بسيط وفطرى لكن فقط ارتكب ولو أدىن إساءة منك .  بل وميكن أن حتس أنه غري متدين 
تيه مكاملة فإذا به ينهض ويتناول سكني الطعام الىت أمامه ويغرسها ىف  ، ت جالس تتناول العشاء معه وتتبادالن النكاتستجده بينما أن ، للقبيلة

وحىت مل يشاهدها  ، حىت لو مل ترتكب تلك اإلساءة معه ، سينقلب وحشا ضار انتحار استشهاد كاسرا . صدرك دومنا حلظة تفكري واحدة
هو ذات السبب الذى  ، هو ذات الفارق القاعدى بني الراعى والزارع ؟ السبب.  ربه شيخ القبيلة أو أحد أبنائها أنك فعلتهاإمنا فقط أخ ، بعينه

دة سكانية يدا عاملة إضافية ستأتى مبزيد من :  جيعل املصريني شعب مييل للتسامح واحلب وجيعل العرب مييلون للقتل والكره األول يرى كل ز
ديدا للموارد الشحيحة بينما ، الوفرة تية عامة.  الثاىن يراها  سيبك من إعارة .  تلك هى مشكلة العرب واألعراق التيمايوسية االنفعالية املعنو
ا غري منتشرة جدا ، الفروج  ؟ اجملاذا يبيحون تعدد الزوجات وال يبيحون تعدد األزو .  نفس املفهوم تقريباپولوچيا هو تعدد الزوجات أنثرو .  لنقل إ

لظبط ذكر .  حىت لو بنت قبيلة أصيلة،  واألدق نقرة ىف األرض لوضع بذورك فيها ، قطعة أرض ، ىف كل األحوال املرأة شىء ! نفس السبب 
خلارج هو أن يضع أحدا من ا ، واخلط األمحر القاىن جدا.  وهى الزراعة الوحيدة احلالل ، بذرته أهم ثروة على وجه األرض ، القبيلة هو ما يفرق
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ا خشية أن تنجب.  هذا تعدى على أرضك ال ميكن غفرانه ، بذرة ىف امرأة تنتسب للقبيلة لكن لو هربت لرمبا ما اهتموا كثريا  ، هم يقتلو
سوف أنه  ، والصياغة واضحة املقصد متاما ، ’ العرق دساس ‘ولديهم فيها قاعدة ذهبية تقول  ، ةحبت يةچيينمسألة  ، هكذا املسألة.  بقتلها

ا ومتاسكها لتاىل يقوض سر قو وليس جمرد أن فرج املرأة انفتح  ، هذا هو معىن العرض عندهم.  يتسلل من خالله شىء يهدد نقاء القبيلة و
ث إال العرب:  ختصار املسألة بيولوچية حمضة . فهذا ليس مشكلة ىف حد ذاته ، لشخص آخر ا ببساطة ، البشر غادروا مبدأ تعدد اإل آلية  أل

لنسبة له ت . تكيفية تضمن بقاء النوع لعشرية بيولوچية لديه اختالل ىف عدد الذكور ألن القتل هواية يومية وأسلوب حياة   ، هكذا معظم احليوا
لعرب لك    ! الذين إن مل جيد أحدهم ابن عم ليقتله يقتل أخاه ، فما 

لعكس تستحق التحرمي هى الىت تعيشلعل إذن ذلك هو سر أن األشياء السيئة الىت  !  فهمت - وده  ، وهلذا نظل متخلفني ، والعكس 
  . تعزز احملافظة على ختلفهامصممة حبيث چيينية تركيبتنا ال : امتداد لكالمك ىف االنتخاب الطبيعى

ا ، حبكم التعريف ! طبعا - ت الالتى يستغربن قب.  أية بركة چيينية مصممة للمحافظة على ذا ول النساء العربيات ببساطة لتعدد حىت املصر
ديد لالستقرار چلو حدث ووجدت نساء ينفرن من تعدد الزوجات سينقرضن بعد قليل وتنقرض .  الزوجات ال يفهمن السر ا ببسلطة  م أل يينا

  . ىچالبيولو 

 
  ! البول هو عماد التوحيد

سينقلبون مجيعا وحوشا استشهادية كاسرة لو .  ذلك الشىء املسمى احلداثة هى ، الطامة الكربى الىت تفوق كل هذا وذاك)  : مواصال ( -
على .   to perish ، للتحلل ، أنت ببساطة تدعوهم هكذا لالنقراض.  استشموا ىف كالمك شيئا يدعوهم لتجاوز أسلوب احلياة الذى حييون

نوى ، سبيل املثال ت ، وهو مثال صغري و ا ، عصر الصناعة األسرة النووية نفسها من حمد حنن مل نقتنع أبدا مبفهوم األسرة .  وشر األمور حمد
إمنا ،  غري نوويةوال نووية ال ليست األسرة اجملتمع الصناعة حيث خلية - وأنتم تريدون منا االنتقال إىل عصر ما بعد ، النووية كما عرفه الغرب

التفصيلية للغاية جتدون مادة فكاهية جدا ىف تعاليم دمحم  -أيها العلمانيون-أنتم .  كبريةال يزال كلنا يتزوج وميوت دون أن يرتك األسرة ال.  الفرد
لكنكم ال تفهمون أن هذا كالم شديد اجلدية واألمهية بل هو مسألة حياة  ، تذهب للغائط وكيف خترج الضراطحول كيف تعاشر زوجتك وكيف 

مبا  ، يذهبون معك أينما ذهبت ، ساعة من يومك ٢٤جيب أن تالزمك بكامل أفرادها  هذه الىت ، إنه جزء من تعريف القبيلة نفسه.  أو موت
التفصيلية عن البول الذى أدىل فيه مبليون جتدون مادة فكاهية جدا ىف تعاليم دمحم  -أيها العلمانيون-أنتم .  ىف هذا فراش زوجتك ودورة املياه

ألكثر تتذاكون وتقولون إنه وسواس شخصى ، حديث لكنكم ال تفهمون أن األمور أسبق وأعمق من   ، حملمد أو أحد أعراض أمراضه اجلنسية أو 
هو  -البولال شىء غري و -البول  ، ال تسخر ، نعم ! البول هو عماد التوحيد:  ببساطة.  وأن البول هو أيضا مسألة حياة أو موت ، كل هذا
ا اإلسالمالىت الوحيدة الكربى الفكرة  إذا جعلت البول جناسة هائلة .  ومن مث لبناء الدولة لتوحيدسحر ل ادمحم وعمر مفتاحفيها وجد .  جاء 

رة الشيطان نفسه لك طوال الليل لتاىل تفرض على أتباعك  ، مث تذهب بك بعدها لعذاب القرب الرهيب املقيم ، سوف تعاقب عليها بز فأنت 
الشكلية جدا الىت ال نظافة فيها  (بعدها من السهل أن جتعل هذه الطهارة جزءا من الصالة  . الطهارة املتواصلة الىت ال تقل عن مخس مرات يوميا

بعدها  ، ) ! فاهلدف أمسى بكثري من جمرد النظافة ، ولو مل جتد ماء تتمرغ ىف الرتاب ، تبلل احلذاء والعمامة من اخلارج:  بل أميل ملا هو العكس
لكلية ركها  مة ترك الصالة عدم  ، مرتدا جيب أن يستتاب أو يقتل جتعل الصالة عماد الدين و بعدها جتعل اإلثبات الوحيد لرباءتك من 

إللى هى طعام الكهنة زى ما  ، طبعا الدم ها يبقى للركب لو حاولت تعض الزكاة.  فتكون قد حصلت على كل ما تريد ، التخلف عن اجلماعة
لزكاة من أى أحدشوف مثال كيف ينتفض املشاخخ لو قلت أل (بتسميها   ،  هذا عن الزكاة،  ) حدهم إن ابىن أو بنىت يعيشون ىف بؤس وأحق 

وة تفرض على املسلمني املعدمني  ؟ ليه.  لكن الدم ها يبقى لألنوف لو مسست الصالة ألن ىف األصل مل يفرتضوا أن طعام الكهنة سيأتى من أ
ء ، أصال اجلماعة ثورة اتصاالت .  م الكهنة أكثر اعتمادا على أداء الصالة منه على جباية الزكاةوهلذا صار طعا ، إمنا من غزو خارجى لألثر

صالة اجلماعة :  أو بعبارة أبعد وأدق ، ستمنحك أداة جبارة للرتابط والتوصيل الفورى ملا استجد من معلومات وتعليمات ختص الشأن القبلى
يتأكد من مساواة  ، فيتمم القائد على قواته حضورا وطاعة ، ه األذان مخس مرات يوميايستدعى اجملندين بنفري نوبة صحيان امس ، طابور جيش

 ، وأن تنطلق صيحات الوالء والرباء بقوة وىف نفس واحد ، الصفوف شد الساقني ضم الكعبني مد الذراعني فرد الظهر وتزامن حركات املشية
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لقلب من غري صوت مسموعوكما هو معلوم الصال ، واخلتام لليمني انظر ولليسار انظر ألمر ،  ! طلة:  ة  وكما هو معلوم أيضا هم دمحم 
رك صالة اجلماعة وألن الالحقني فهموا هذه  ، وجمرد التهديد بشىء كهذا يوضح ما هى أصال احلكمة الفعلية من هذه اجلماعة،  بتحريق بيوت 

رك الصالة تنتظر من يقوم  ، افراحوا يطبقو ،  احلكمة وفهموا وقتية الظروف الىت كبلتها أو على األقل رأيناهم يؤلفون آالف الكتب ىف حكم 
م احلرب ، الحظ كذلك أن الصالة بدون نعال هى بدعة:  ملحوظة (.  لتطبيق .  ) ! والسنة الصحيحة ال يتبعها أحد اليوم إال اجلنود ىف أ

ته - ومن أقصر طريق-قد حقق العرىب چيني يكون ال -اجليوشرتصاص المنها البول وصوال نزول قطرة انطالقا من -ذا إمجاال  وبعد   ، أمسى غا
تون لنا بغباوتكم العلمانية لتقولوا لنا إن الدين عالقة شخصية بني اإلنسان وربه  ، ’ إن العهد الذى بيننا وبينهم الصالة ‘قال دمحم .  كل هذا 

موش عاوزين  -أعدى أعداء اختالط اجلنسني-ليه املشاخخ .  چينيصالة أهم مليون مرة لبقاء الألن ال ، يعىن حىت موش الفلوس إللى هى الزكاة
مث مني قال أن ما فيش عالقة بني !  أعطيتهن حق تقرير املصري : ألن هدف الصالة إللى هو أخذ التمام قد انتفى ؟ يعملوا مساجد للنساء

ىن ، سان وربهالدعاء عالقة بني اإلن ؟ اإلنسان وربه ىف اإلسالم أنت عارف ليه داميا بيصمموا أن ما  ! خدمة عسكرية : فقط الصالة حاجة 
ويشري إىل وجه وحيد مداعبا مرة أخرى مبا كان يقال إلمساعيل  ( ! هأ ! هأ ! ألن الرهبنة هروب من اخلدمة العسكرية ؟ فيش رهبنة ىف اإلسالم

  ! هو بعينه بغباوته)  : يس ىف األفالم

أنت عندك حق أن  ؟ ال أعتقد أن كثريين يشاركونك الرأى أن البول ىف اإلسالم ينطوى على كل هذه العبقرية ! ؟ هو عماد التوحيدالبول  -
وقضى عليه  ، لذا أقصى ما ميكن أن يوافقك عليه البعض أن اإلسالم ولد بثورة اتصاالت ، جيتمع مخس مرات ىف اليوم -وال أى أحد-أثينا نفسها 
  ! االتبثورة اتص

ويدلف إلطالق النفري بال توقف ،  ’ ! حى على النكاح ! حى على القتال ! األذان أيضا كان من اخرتاعات عمر ! هأ ‘:  ويعلق ونس
لكاد،  حىت أوقفوه الذى يقول إنه يدخل  ، هل تعرفون ملاذا حيبب دين الصهاك ىف العطس وينفر من التثاؤب ‘:  ليقول وهو يلتقط أنفاسه 

  . ’ ! السبب واضح وعسكرى حمض ؟ ان ىف خيشوم اإلنسانالشيط

 
  ؟ طب واحلل -

  ! لن تستعيد سيارتك إال إذا خطفت أنت سيارة مقابلها من قبيلة اخلاطف:  حل واحد -

ا ال تعرتف بشىء امسه الفرد ؟ على مظامل هائلة ’ حق العرب ‘هل تعرف ملاذا تنطوى حماكم  - ك وخيفيها ىف خيطف أحدهم سيارت.  أل
أ مل .  ألف جنيه ٥٠وعليك أن تدفع  ، يقول لك إن ابن قبيلتك الفالىن سرق مىن شيئا قبل ثالثني سنة ، وحني تذهب للمحكة العرفية ، اجلبل

سم قريىب هذا الشخص ولدت ىف العريش ومل  ، أ ابن املدينة ، مث أ لست ابن قبيلة أصال ، كما أن الواقعة متت قبل أن أولد أ نفسى ،  أمسع 
رهم أبدا ! أنتم كلكم فالحني ىف بعض.  هذا ليس ردا مقبوال.  ألف جنيه ٥٠وفوق الكل أ ليس معى  ، أعرف يوما غريها .  البدو ال ينسون 

املصريون  ؟ دارهم ىف جند اپشا ىف الوهابيني ىف عقرما فعله إبراهيم  ، ولو بعد مليون سنة ، هل ختيل أحد حقا أن السعوديني ميكن أن ينسوا
ل السعوديني قبل أن يستوفوه على داير مليم ر ولن يهدأ  ويد ىف أسوان انتقام من إللى عمله إبراهيم اچانچأ خايف أن إللى بيعمله ال.  عليهم 

ئهمعمله إمساعيل ابنه ىف أو  ، الدرعيةىف أعمامهم ىف اپشا    .  حبر الغزالىف ، الزبري وأتباعه من جتار العبيد ، آ

  ؟ طب واحلل -

هذا حيدث كل يوم ىف سيناء ومطروح وغري سيناء !  لن تستعيد سيارتك إال إذا خطفت أنت سيارة مقابلها من قبيلة اخلاطف:  حل واحد -
  . ومطروح

الوسيلة .  وق لوكريىببذريعة أنك أسقطت هلم طائرة ف ، وخطفت أحد رجالك پية أموالكوهو عينه ما حدث يوم سرقت القبيلة األورو  -
دد بقتلهن ، أن ختتطف مخس ممرضات منهم ، الوحيدة الستعادة نقودك ورجلك   . و

تى قبل كل شىء ، ختصار - )  : مث خالطا األمور بعضها البعض كعادته . ( هو كل شىء ، وبعد كل شىء ، هاجس متاسك القبيلة 
  ! زى ما أنت داميا بتطالب ، وكل حاجة حتكيم مدىن ، آدى نتيجة أن ما فيش حكومة وما فيش حماكم جنائية

طالب مبحاكم تعاقبك على كل أفعال قبيلتك)  : حمتجا وإن ليس حمتدا ( -   ! ؟ أ برضه 
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ترسم حدود حقوق اإلنسان ىف  ، كل ما مسى حبجة الوداع:  خذ مثال آخر ! ما تطالب به ال يصلح عند:  إذن ببساطة)  : دوء ( -
مثال .  ذلك أن ال حقوق لغري املسلم حىت يسلم.  هى فقط حقوق اإلنسان املسلم على أخيه املسلم ،  هى ليست حقوقا لإلنسان.  ماإلسال

املسلم هو من سلم  ‘و ، أى شىء منهم استحالال حالال ) أو تغتصب (وإن جاز أن تقبل  ، الزكاة ال جتوز لغري املسلم مهما كان احتياجه
س (’  من غشنا فليس منا ‘و،  ) ! الحظ—سلم املسلمون وليس سلم الناس  ( ’ نه ويدهمن لسااملسلمون  فالتجارة  ، أما من غش غري فال 

سيبك منهم  ، األحسن من ده وده ( إمنا تتربع هلم حرام ، تروح تتعاجل عند الراهبات ببالش حالل . وهكذا ، ) ! شطارة وأموال الكفرة كفارة
لرقى والكرهان مصحو بطقوس رشفة مقدسة من التناول اإلسالمىوروح اتعا ، خالص البول  ،  بلى.  املكون من لنب النوق وبول البعري-  جل 

بينما كل  ، هذا هو العالج الذى يعلو وال يعلى عليه وقطعا ال يتغري أبدا ألنه الوحيد الفعال لألبد ! أن تشربه:  النجس إال ىف حالة واحدة
م شيئا أصالالرهبان والراهب م فرانسيس األسيسى وجرجيورى مندل ال يتلون عليك ىف مستوصفا -stateإمنا جيرون وراء سراب امسه  ، ات منذ أ

of-the-art الطب الدنيوى الكافر .  

جيص الراجل ليس صاحب إعجاز علمى وال.  أنتم عملتم زى الغوغاء إللى خلوا دمحم تسلية وملطشة اليومني دول ‘:  ويتداخل ونس  
تحسب -كل ما ىف األمر  : علمى   . ’ ! أن بول البعري كان املصدر الوحيد مللح الطعام لدى العرب -سالمواراها اإلإللى التاريخ  روا

ا كلها شرائع واضحة حىت من قبل حجة الوداع  - أشداء على الكفار  ‘و ’ دمه وماله وعرضه ، كل املسلم على املسلم حرام ‘ما قصدته أ
هكذا .  أى شىء منهم استحالال حالال ) أو تغتصب (وإن جاز أن تقبل  ، وطبعا الزكاة ال جتوز لغري املسلم مهما كان احتياجه ، ’ اء بينهمرمح

 ، اإلسالم مل يفكر ىف دولة كما قلت لك.  اإلسالم مل يوحد القبائل كما يتخيل البعض . القبيلة أخريا ، القبيلة أوال : أكملت لكم دينكم
وأمهها الوالء كل الوالء للقبيلة والرباء كل الرباء  ، قبيلة بكل املواصفات املعروفة للقبائل ، قبيلة امسها األمة ، اإلسالم حاول فقط خلق قبيلة أكرب

إال مع مسلمة  ، الز ال يكون ز.  وظلت تقاتل بعضها بعضا ، مل تتوحد أبدا ، چيينية حقيقيةلكن ألن ليس هلا جذور .  ممن هم خارجها
ا القبيلة األخرى مرة أخرى.  عدا ذلك فهو ليس جرمية.  حمصنة ىن . پولوچيا مرة أخرىاألنثرو  . إ لصبط ىف :  وها أعيد عليك  أى حترمي للقتل 

وال ميكن أن  ، مربجمة للقتل آلةچيينيا هو  ، العرىب سيظل يقتل ويقتل حىت آخر الزمان.   ؛ أبناء القبيلة قتل إخوة اإلميان ؟ ذلك النسق القيمى
  ! يتعايش مع أى أحد ىف أى زمان أو أى مكان

ا اليهودية)  : مؤمنا على الكالم متنهدا ( - ألصل فكرة قبلية  ، اآلن فقط الحظت أن فكرة اخلطيئة األصلية وتوارث اللعنة الىت أتت  هى 
  ! جدا

  ! ه قال ال تزر وازرة وزر أخرىأن ، على األقل اإلسالم فيه حاجة كويسة)  : ضاحكا ( -

ألحرى يقول كل األشياء ويقول عكسها ، مرة قلنا اإلسالم يقول الشىء ويفعل عكسه ١٠٠ ‘:  ونس معارضا ويضمر عكس  ، أو 
  .  ’ ! ويفعل شيئا رابعا ، عكسهما

  ! ىف دقيقة واحدة رجعت تنفى عن اإلسالم صفة القبلية ؟ إيه  حاج)  : ضاحكا هو اآلخر ( -

إنه عقليته احليوانية  ؟ أنت عاوز تعرف السبب احلقيقى ىف أن البدوى لو خطفت له سيارة خيطف سيارة ولو خطفت له طفل خيطف طفل -
يشابه الذى حدث  reflexهو فقط يرد غريز بفعل منعكس  . وال حىت غري االبتكارى ، اإلنسانية والىت تفتقد أساسا للتفكري االبتكارى- دون
طحته سيناطح ، و رفعت ساقك ىف وجهه سريفع ساقه؛ ل ضده   ! لكن لن يصد ساقك أو رأسك بذراعه مثال أبدا ، لو 
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ألساس -   ، ال تنس أننا كشعوب تربينا تربية غربية عقالنية 
بويستحيل أن نقبل كالم املشاخخ عن اجلن والعفاريت واجلزية وملكات اليمني ورضاع الكبري واحمللل وبول ال   . بعري وأجنحة الذ

ألرض   !  حقا أ استشعر أن انتصار قريب . أختيل اإلسالم جبال يتصدع اآلن ىف صمت وىف حلظة واحدة سنراه ترا قد سوى 
ألرض ىف حلظة -   ؛ أضغاث أحالم أن تتخيل شيئا سيتسوى 
  . سنة لطرد اهلكسوس من الدلتا ودك معاقلهم األصلية ١٥أمحس احتاج 

ا الطويل هذا ، اك انفضاض صامت واسع عن اإلسالمنعم هن ت اجلارية هى أعراض انسحاب لرتك مصر إلدما   ، ونعم كل االضطرا
  ! ألن ال بقاء هلم ىف الدنيا لو اختفى اإلسالم ، معركتهم األخرية يوماسيقاتلون الذين چيينات العربية لكن ال تتناس ذوى ال

  ! هو شيخ القبيلة ؛  عند البدوى أكرب قليال من هللا عندهللا:  ختصار  عاشق جنيب حمفوظ …
ختصار أكثر  اهلائمني بزكر بطرس   : و

م ، خماطبتهم ىف شأن أبديتهم ليستالوسيلة الوحيدة للتفاهم مع العرب  د   ! إمنا ىف شأن إ

  ؟ يعىن أنت موش متضايق أن مصر بتسيب اإلسالم بتاعك -

ن ما تعرفه ال ! ربنا هو إللى بتاعى ؟ أو غري اإلسالم بتاعى مني قال إن اإلسالم - إما إنك تبحث عن  ، احلياةأساليب هو چيينات من األد
،  عن الناموس أم عن النعمة ، عن السنة أم عن الصوفة ، ، عن البالدة الفكرية أم عن الشعور العاىل أم عن الشراكة والصداقة العبودية والرعب

أنت فرحان أن الناس .  ’ ! كله عند العلمانيني صابون ‘:  وزى ما بيقولوا ، أنت علماىن وال تفهم شيئا ؟ ڤات أم عن النري عن إحصاء الركعا
م بقوا علمانيني م بيننا-بعد شوية  ، والنسبة األقل مسيحيني بتسيب اإلسالم وفاكر أ ألن الناس بتدور  ، ها تلقى النسبة بقت العكس - واأل

لث هلما ؟ تفتكر إيه أساليب التبشري املتبعة ىف القنوات املسيحية.  واملكن إللى زيك هم األقلية ، انيات زىيعلى الروح وكالمها له  ، اثنان ال 
هللجمرد عبد يؤدى صلوات ميكانية و ىف اإلسالم  تيلعبون معه على وتر أناملصرية چييناته للصوفية من متيل :  واضح جدا چييىنأساس   ال حتس 

:  س لعبة دمحمچيينات العربية فيلعبون معهم نفأما ذوى ال ؛ وعليك لو أردت معرفة اإلله احلقيقى أن ترتك لقلبك العنان ، معهوال تتالمس 
  . هذا نىب مدعى وستذهب معه لسعري جهنم وبئس املصري ، هل فكرت ىف مصريك األبدى!  الرعب

ية طريقةأ:  چية واحدةفقط أراها سرتاتي ، كالم مجيل  -  ، الرتغيب أو الرتهيب ليس جوهر املسألة . ن حيثوهم على قراءة اإلسالم واملسيحية 
لقراءة سيسهل عليهم اكتشاف الدين الذى عليه  م  ماملهم أ   ! چيينا

أ رأىي  ! چييىنلىف الدنيا يتحرك مبعزل عن البعد اچى ال شىء ىف أى جمتمع بيولو  ، فعال ! ؟ أنت بقيت معلم بقى)  : ضاحكا ( -
ا أكثر صوفية من املسيحية ، الشخصى أن إللى موش عاجبهم اإلسالم وعاوزين الصوفية جبد يروحوا للبوذية أو للهندوسية أحسن   . سيجدو

قطر ىف بناء أكاد أجزم أن الباليني الىت استثمرها خادم القرفني وأمري  . املهم هو أن نتخلص أوال من طاغوت التقديس اإلسالمى الرهيب -
م فاشلة وفلوس اترمت ىف األرض ، املساجد ىف الغرب   ! هى كما كل استثمارا

  ؟ كيف  -

إلعالم املسيحى أو العلماىن اللذان يقوضه أيديولو  ، املعاول تنهال على اإلسالم من كل صوب وحدب - حلروب اخلارجية أو   ،  چياسواء 
ا سواهم من قبلأو حىت من جمرد املشاخخ أنفسهم ممن خيرجون  تضارب فتاوى من يسمون  . علينا بنصوص من صلب اإلسالم لكن مل يسمع 

سواء كان من دعاهم للفتوى زكر بطرس أم دعوا  ، كاف وحده لتفكيك اإلسالم ، ألدعياء اجلدد ضد األدعياء القدامى والكل ضد نفسه
ال تنس أننا كشعوب تربينا تربية .  حبال يشنق املشاخخ -أى الناس-وا أنفسهم أنفسهم أم دعاهم الناس الذين أغرقوهم ىف الدين إىل أن أضح

ألساس ويستحيل أن نقبل كالم املشاخخ عن اجلن والعفاريت واجلزية وملكات اليمني ورضاع الكبري واحمللل وبول البعري وأجنحة  ، غربية عقالنية 
ب ألرضأختيل اإلسالم جبال يتصدع اآلن ىف صمت وىف حل . الذ   ! حقا أ استشعر أن انتصار قريب .  ظة واحدة سنراه ترا قد سوى 

ألرض ىف حلظة - نعم .  سنة لطرد اهلكسوس من الدلتا ودك معاقلهم األصلية ١٥؛ أمحس احتاج  أضغاث أحالم أن تتخيل شيئا سيتسوى 
ت اجلارية هى  ، هناك انفضاض صامت واسع عن اإلسالم ا الطويل هذاونعم كل االضطرا لكن ال تتناس  ، أعراض انسحاب لرتك مصر إلدما

ختصار  عاشق جنيب  … ! ألن ال بقاء هلم ىف الدنيا لو اختفى اإلسالم ، معركتهم األخرية يوماسيقاتلون الذين چيينات العربية ذوى ال



٢٩٠  

خ ! هو شيخ القبيلة ؛ هللا عند البدوى أكرب قليال من هللا عند:   حمفوظ الوسيلة الوحيدة للتفاهم مع :  تصار أكثر  اهلائمني بزكر بطرسو
م ، خماطبتهم ىف شأن أبديتهم ليستالعرب  د   ! إمنا ىف شأن إ

 
  ، قريبا جدا سيأتى اليوم الذى ستضطر فيه للتفضيل بني أن تكون علمانيا ىف مصر مسلمة أو علمانيا ىف مصر مسيحية

  . ولن تكون طموحاتك لنفسك أو لبلدك هى عينها ، ت العلماىن ساعتهاألنك ببساطة لن تكون ذا
  ، األمر سيختلف لو حاولتم حتويل مصر من احلالة اإلسالمية القسرية املضطربة إىل العلمانية مباشرة

ا   !  وبني أن ترتكوها تعود ملاضيها الطبيعى املسيحى مث تعلمنو

مصر تتحول :  دو أننا سندخل ىف متاهة دينية جديدة ال تدرى كم عقدا أو قر حتتاجيب.  التحول للمسيحية أربك كل املعادالت -
  ! ؟ للمسيحية أوال مث تبدأ حماوالت علمنتها من الصفر

ن كلها خرافة  ! هو بعينه بغباوته - خرافة × حىت بفرض أن الغرب علمانيون وحنن مثلهم سواء بسواء وأن ال أحد منا يتبع دينه وأن األد
 ،  ) أحبوا أعداءكم (بني مثل عليا تشد الناس للتسامح واملودة  ، فأنت ال ترى الفارق بني خرافة وخرافة وبني خيال وخيال ، خيال× يال وخ

لرتبية ، پولوچىهذا شىء أنثرو .  ) جهاد الطلب  (وأخرى تشدهم للقتل والسلب   األهم أن ال ، چييناتنا هى الىت ترفض ما ترفض . وال عالقة له 
املفروض أنك أن أول من يفرح أن يطلق على الناس عند ىف مصر علمانيون من خلفية مسيحية بدال من .  قر ١٤فهى ترفضه من  ، جديد هنا

ر على املسيحية ! ؟ وال برضه كله عند العلمانيني صابون ، علمانيني من خلفية مسلمة ق لكن تفر  ! صح.  أمسع مسلمني يقولوا الغرب تقدم ملا 
لظبط كعلماىن نعلم أنك ال تؤمن بشىء :  دعىن أقوهلا لك بكل تواضع.  املستوى كان عاىل أصال وأنت بتعلى عليه ؛ أنت بتثور على إيه 

لكن قريبا جدا سيأتى اليوم الذى ستضطر فيه للتفضيل بني أن تكون علمانيا ىف مصر مسلمة أو علمانيا ىف مصر  ، وتتعاىل على اجلميع
األمر سيختلف لو حاولتم حتويل .  ولن تكون طموحاتك لنفسك أو لبلدك هى عينها ، ألنك ببساطة لن تكون ذات العلماىن ساعتها ، مسيحية

ا ، مصر من احلالة اإلسالمية القسرية املضطربة إىل العلمانية مباشرة   ! وبني أن ترتكوها تعود ملاضيها الطبيعى املسيحى مث تعلمنو

  ! وأعيش بقية حياتى ىف السالم واهلدوء الىت يقولون عليها ، أريح نفسى من كل هذا ، أن أصبح أ نفسى مسيحيا رمبا األسهل ! هأ -

  ! وما تنفعش للحكاية دى خالص ، الضد-أنت املسيح:  فقط هناك مشكلة واحدة ! هأ ! هأ -

  ! القرتاب من أم كلثومومرة أخرى يقرعه احلاج ل ، ’ ! …أهه ده إللى موش ممكن أبدا  ‘:  ويغىن ونس

املهم إذن  ! لقد كانت ليلة ليالء شربتها كلها ىف صحة جدتى ، أ أعرف جيدا الفارق بني خرافة وخرافة وبني خيال وخيال:  على فكرة -
ذا مطلبا ، أليس ه أنك تطلب منهم أن يتخلصوا فورا وبال هوادة من هويتهم وخصوصيتهم وكل ما فيهما ختلف مطلق ال حيتمل التأويل

  ؟ مستحيال

إللى زيك ما  ’  املثأفني ‘زى  ، اخلروج من اجلغرافيا ، فقط أقول إما هذا وإما ستستمر املواجهة مع العامل حىت االنقراض ، أ ال أطلب -
دة : ولو عارض فال حل إال االنقراض القسرى ، ال حق للمتخلف إال االنقراض الكرمي . بيقولوا   ! اإل

 
  ! ؟ االنتخاب الطبيعى يقود للتخلف فلماذا ال جنرب االنتخاب غري الطبيعى إذا كان

ىنال ‘ ! آدى أنت بتتكلم ىف االنقراض ! هأ -   ! جاب مفعول ’ چيني األ

دة ، أنت موش فاهم حاجة ! هو بعينه بغباوته - تكلم ىف اإل ال .  هچييناتال أحد يستطيع التخلص من شىء ىف  . موش االنقراض ، أ 
دة:  چييناتيوجد سوى شىء واحد أقوى من ال دة  ! اإل رخييا فكرة اإل وكان أستاذها وصنع منها ىف بدر  ) اإلثخان ىف األرض (عمر ابتكر 

مة أمرا كرهانيا هبط من فوق سبع مساوات كى يتلى لألبد دة  دوا األنصار إ دوا ساللة دمحم ولو مل ين ، ، األمويون أ ج الطفل زين أيضا أ
دوا كل األمويني ، العابدين ملا كان هناك شىء امسه األشراف اليوم  ، وأيضا لوال أن أفلت شخص واحد ملا كانت هلم ساللة اليوم ، العباسيون أ

دوا األيوبيني حىت  ، صالح الدين عزل كل رجال الفاطميني عن كل نساء الفاطميني حىت ماتوا مجيعا وانقرضوا دمحم على  ، آخر شخصاملماليك أ
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كل الدنيا فامهة احلكاية دى .  چيني إال اجتثاثه اجتثا كامال من على وجه األرضال شىء يقضى على ال:  وهكذا ، قطع دابر املماليك جذر
ملشكلة لو أجبت على هذا السؤال لوجدت احلل  ؟ هل سألت نفسك كيف تشتغل آلية االنتخاب الطبيعى عند وعند غري ! إال أنت
عند كل من خيرج مبحدثة حيرق ىف النار أو على األقل ينفى من األرض أو يصبح منبوذا فقريا ال يتزوج وال ينجب املزيد من أصحاب .  التخلف

ينه من بدل د : كل من خيرج على اجلماعة حيل دمه ؛ هكذا يلعب االنتخاب الطبيعى لصاحل جتذير اجلمود والتخلف ؛ البدع والضالالت مثله
ا .  لكنك ال تعرف ملاذا جنحت ىف صنع النهضات ، أنت أكثر شخص يتحدث عن الديكتاتورية العسكرية اليمينية.  فاقتلوه السبب هو أ

قدميا كان االنتخاب الطبيعى يشتغل :  إليك مشكلة العرب ! كل من يدعو للتخلف هو الذى يقتل ؛ خلقت اآللية العكسية لالنتخاب الطبيعى
م  ؛ التماسك يؤدى لالنقراض ، اليوم العكس ،  األكثر متاسكاچية حلساب اجلماعة البيولو  ، قبيلةحلساب ال قبلية العرب وعقليتهم القنفذية يقودا
 .  مبل هذا ليس كالما جديدا وكان واضحا من البداية إذ فشلوا ىف حكم العامل وقادوه ملا تسمونه بعصور الظال ، وهذا مل يفهموه أبدا ، لالنقراض

ولو كان لدى األسكندر أو الرومان عقلية  ، هذا امسه قهر وطغيان وليس جلوبية وتكامل ،  أنت ال ميكن أن حتكم عاملا كامال بعقلية زعيم قبيلة
  . ملا بنوا املدن واملمالك بدال من أن يدمروها كما فعلنا حنن ؛ القبيلة ملا جنحوا قط

ت العسكرية اليمينيةإنه تقريبا نفس كالمى عن النهضة والديك - إذا كان االنتخاب الطبيعى يقود للتخلف فلماذا ال جنرب :  تاتور
  ! ؟ االنتخاب غري الطبيعى

 ، حىت التقنيات اجلديدة.  عاملى ليكن ؛ لكن مثال على صعيد أوسع ، هو انتخاب طبيعى.  ال وجود لشىء امسه انتخاب غري طبيعى -
دة واالنقراض نفسيهما أجزاء أصيلة طوال الوقت من آلية االنتخاب  . آلية االنتخاب الطبيعى تدخل كمجرد العب ىف جديد ىف ذات اإل

  . الطبيعى

ما يسمى بصدام احلضارات يتبلور ىف اجتاه صدام طبقى  ، الثقافة ليست شيئا ماد.  رغم ذلك ال زلت غري مقتنع أن اهلوية لب املشكلة -
وڤنزويال وزميبابوى  وكور واملسلمني وبني قطاع الطرق الصغار العرب ، الطرق الكبار فرنسا والصني وروسيا بدليل التحالف بني قطاع ، عاملى
ذا فاحلروب .  وهذا واضح ىف العراق ولبنان وغزة وغريها ،  حىت احلروب األهلية العربية نفسها تبلورت ىف اجتاه حروب طبقية.  إخل … س  وال 

مبا أن .  أى ما يسمى حرو صغرية ، وما عداها فهو حروب ثقافية ، ومن مث الوحيدة املشروعة أو التقدمية ، دة املاديةالطبقية هى احلروب الوحي
نوية ، الثقافة ليست شيئا ماد وتعريفها كما تعلم حيث رفعت  (كانوا أسوأ شعب على وجه األرض   ) شعب الرب املختار (اليهود  . إذن فهى 

وشعب يظهر فيه  ، وكانت تقول عنهم الشعب الوحيد ىف الكون الذى يظهر فيه نىب كل أسبوع ، وروما لن تزدر أحدا أكثر منهم ، ) روما رايتها
كيدا دة  دة والتشتيت ، وال يصلح معه سواها ، نىب كل أسبوع شعب يستحق اإل هؤالء حني تشتتوا  . وقد كان ، أو على األقل مزيج من اإل

چيينات نفسها ألن ال ؟ عارف ليه ، طبعا موش ىف يوم وليلة ؛ عادوا بعد ألفى سنة عصريني حداثيني علمانيني متقدمني ، لبارداپ اىف مشال أورو 
عرق ساموى زى   ؛ بينما إللى عاشوا ىف الشرق ما فيش حاجة تقريبا اتغريت فيهم ، حمارق بالد الصقيع هى إللى صنعت عرق األشكيناز.  تغريت

  . املناطق احلارة إللى حواليهم كل الشعوب سكان

  ! اتعاجلوا لكن نياليهود سامويقصدك  ) : ضاحكا ( -

نوى قصدى أن -   ! اهلوية شىء 

خذها كلها أو ترتكها كلها ،  كما تعرف الثقافة كاللغة  ؟ مني قال كده -   ! إما أن 

  ! خالص يبقى نرتكها كلها -

  . دون قتل هذا الشعب نفسه ، شعبا من هويته أنت ال تستطيع أن تنتزع ! ما ينفعش  وحيد -

ننقرض لو وها  ، ما تقوله إننا ها ننقرض لو ختلصنا من هويتنا !  شىء مدهش ) : ويضحك ( ؟ ده رأى عكس إللى كنت بتقوله دلوقت -
  ! ما ختلصناش منها
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  : صوصاملقريزى عمل عنهم كتاب خم ، لو عاوز تعرف القبائل العربية إللى احتلت مصر
السم والعنوان  ١٦   ، ) چيينية كمانوعندك التحاليل ال (قبيلة معروفني 

  . ممكن تروح تدور عليهم وتقتلهم ، أغلبهم ىف الدقهلية والشرقية
  ، األخوان بتوع طز ىف مصر-اإلخوان ٤/٣لو عملت كده ها تكون خلصتنا من :  على فكرة

  ! السبة واجملاعة والسلفيني بتوع اجلمعية الشرجية ومجاعة أنصار

أال ترى على أرض الواقع أن تعلمن املسلم أو اعتناقه املسيحية يبدو اآلن كما شكة  ، اتهچيينمع احرتامى حلقيقة أن دين الفرد مكتوب ىف  -
  ؟ ، وأن كل مصرى يرتك اإلسالم اآلن يسهل املهمة أكثر وأكثر على التاىل له دبوس

ددها بسلب أوضاعها املتميزة الىت اعتادت عليها بال جمهودد فعل بقية الربكة الأنت ال ميكنك توقع ر !  أو يصعبها - أ .  چيينية حني 
مل يستطع أحد معرفة قدر الدعابة  ، مث حماوال طبع النقاش بروح دعابة (.  أخشى أن يكون رد فعل قاطىن مصر من ذوى العرق العرىب عنيفا جدا

السم والعنوان  ١٦:  املقريزى عمل عنهم كتاب خمصوص ، القبائل العربية إللى احتلت مصر أنت لو عاوز تعرف )  : من اجلد فيها قبيلة معروفني 
لو عملت كده ها تكون :  على فكرة.  ممكن تروح تدور عليهم وتقتلهم ، أغلبهم ىف الدقهلية والشرقية ، ) چيينية كمانوعندك التحاليل ال (

لو حد عارضك منهم قول !  والسلفيني بتوع اجلمعية الشرجية ومجاعة أنصار السبة واجملاعة ، توع طز ىف مصراألخوان ب-اإلخوان ٤/٣خلصتنا من 
  ! حنن نفتش ىف نوا اخلال ؛ حنن ال نفتش ىف نوا الصدور:  له اإلجابة إللى حفظتها لك

لفكرة  ، ’ عند إحنا ال كرامة لنىب ىف قومه ، دى عندكم أنتم ’ وطنهال كرامة لنىب ىف  ‘ ‘ويناغص البعض إدوارد  ، يتضاحك اجلميع إعجا 
چية أو وشخصيا ال أستطيع مقاومة أال يعود اإلسالم ألول مرة جمرد أيديولو  ، هذا كالم جاد جدا ألنه مادى جدا ، لعكس ‘:   لكن وحيد يقول

ليد   . ’ إمنا متجسدا ىف أشخاص معينني ، كالم أو أفكار ال متسك 

م حيتلون كل مصر ، حىت أن تقرأ الكتيب بدقةنصي - هذا غري صحيح  . فللوهلة األوىل قد جتعلك األمساء الىت يذكرها املقريزى تصرخ قائال إ
لضرورة استيطا حقيقيا ىل لنسبة  ، املهم.  وال تنس أن العرب كحكام كانوا يفرضون أمساء قبائلهم وفروعها على كل األماكن دون أن يعىن هذا 

إال أىن ال أحتاج ألكثر من دقيقة واحدة أو حىت جمرد نظرة ألخربك هل  ، رمبا من الصعب أن أميز بسرعة بني املصرى املسيحى واملصرى املسلم
م نقية حلد كبري أل.  لذات لو مل تقل هلم إنك تنتوى قتلهم ، عامة املهمة ليست صعبة . هذا الشخص مصرى حقيقى أم مصرى عرىب م چيينا

م للمصريني درا ما يتزوجون من بناتنا ، يرفضون تزويج بنا م ال خيتبئون وال ينكرون أصوهلم ، و هم حيرصون على تلقينها  ، لعكس . مث أ
األول إمنا ىف  ، وطبعا موش علشان خاطر عيون اإلسالم ، موش بس استعالء احملتل ؟ فهمت ليه هم بيقولوا طز ىف مصر.  ألبنائهم صباح مساء

  ! علشان خاطر القبيلة:  واألخري

  ؟ إيه انطباعك أنت عن اسم املصرى:  على فكرة -

  . زى أى اسم ! كويس  ؟ ما له -

  . أكرت من الالزم ’ فالحني ‘كانت تقصد به أننا انفصلنا عنهم واندجمنا مع املصريني وبقينا  -لعنة هللا عليها- قبيلتنا  ، ده اسم إهانة وحتقري -

 
  السيادة املنقوصة ملصر على سيناء

  ؟ من أنصار أن مصر فرعونية ، أنت إذن  كاره العرب -

كره حد ) : ضاحكا ( -   ؟ هى املكنة بتحب وتكره.  أوال أ موش 

  ! موش الزم تكره.  بتعادى . بتحتقر -

والىت  ، وحول طبائع هذه املنطقة الىت ال ميكن أن تصنع حضارة أبدا ، چينيوال لقد توصال مثال حلقائق حول الدين ؟ ما الغاية من هذا اجلدل
ذا سلفا مع ذلك تولد لديه إحساس .  هلذا السبب مل يفهم وحيد ملاذا يستدرجه ضهرى للحديث عن مصر الفرعونية.  حكم عليها أرسطو 

ن هذه املنطقة الفكرية ال تزال حبلى بشىء ما غامض قال كالما خيص .  د سوف تكرار بعض النتائج الىت سبق وتوصال هلامل جي.  داخلى 
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م نو  . وكرر نظريته عن املال العرىب وأنه يتبع سياسة اخطف واجرى ، االقتصاد وأردف أن  . ال تقاليد وال عراقة،   ڤو ريشومرة أخرى وصفهم 
ل-مصر لألسف الشديد  لعدوىوسواء  حكاية احنت األرض وملا ختلص روح حتة .  طريقة التفكري هذه نسخة طبق األصل من -چيينات أم 

وقال السد العاىل ده حاجة ما  ، كأولوية ال تفوقها أولويةڤييىت  وضع متويل شراء السالح من االحتاد السو :  نية هى نفسها حكاية عبمعصورة
ع الطريق شىء واحد فقط ىف الكون حتتاج لدفع النقود من عند قاط.  وإما نسرق حاجة قصاده ، إما ييجى صدقة ، يندفعش فيها فلوس أصال

هكذا كانت اخلطة امللهمة للزعيم  ؛ ما أن حصلت على السالح أصبح بوسعك احلصول على كل شىء جما ، بعد ذلك . هو السالح ، أجله
لضرورة هو اختيار أى فإ ، بعد ذلك إذا كان أول شىء يفكر فيه قاطع الطريق هو شراء السالح.  امللهم شيخ اهلجامة ىن شىء يفكر فيه  ن 

، وملا لقاها  وتوالت سرقة أرض كبار املالك عيىن عينك.  وطبعا ليس ىف العامل برمته طريق أكرب وال أهم وال أمثن من قناة السويس ، طريق سيقطعه
اية ، أجانب وبعدين مصريني ، ما تكفيش أمم كل الثروات   . وهكذا ملا ال 

طل أبدا ، ول هللاوحياة رس - حلف به  كل حاجة داخلة ىف بعض   . أنت زى ما قلت لك موش فاهم أى حاجة ىف أى حاجة ، إللى ما 
  ! هو بعينه بغباوته)   : ويشري إىل وجهه مداعبا ( . لدرجة أنك شايف عبمعصور مصرى ، جوه خمك

  . و ريت حترتمىن شوية ، رىأ عارف أنه موش مص . أمى كانت بتقول كده من قبل ما تتولد أنت -

بينما هى  ، األرض حاجة غالية جدا عند املصرى.  مصر حاجة والعرب حاجة.  وبتطبقهم عمياىن ،  قريت كلمتني ألرسطو بتاعك أنت -
ألف دولة قد تعمل  ، األرض عندهم على قفا من يشيل ؟ أنت فاكر العرب بيحاربوا إسرائيل علشان األرض.  آخر حاجة هلا قيمة عند الرحل

 ، علشان شعب واحد بس هو الشعب املختار وخري أمة.  وعاوزين نعرف مني هو ، بيحاربوها علشان دين واحد هو إللى صح.  إسرائيل
سلموهم ، بيحاربوهم علشان اجلزية.  وعاوزين حندد مني هو علشان إما  . موش علشان خالف ىف الشهر العقارى على ملكية القدس ، علشان 

إمنا  ، ألن ليس املهم عنده األرض ، حافظ األسد اقرتح على عبمعصورة أن يرتك إسرائيل حتتل القاهرة.   ا جزمهم على رقبتهم وإما يقتلوهمحيطو 
ت صدام أو حزب هللا أو احملاكم اإلسالمية الصومالية كل الدنيا دى ال يقاومون إن أراد.  االنتقام وشرب دم العدو والتشفى بسحله ىف الشوارع

ت الىت ستغري عليهم ، أمريكا أو إسرائيل احتالل األرض طالق سراح كل .  هذا هو الشرف ىف نظرهم.  إمنا جيهزون سلفا العصا صدام اهتم 
غتصاب النساء وال.  نفس القصة مع مالىل إيران وبشار األسد.  ومل يهتم بوضع أية خطة عسكرية ، اجملرمني اجلنائيني ب چانچاويد يهتمون 

وال السيادة وال احلرب وال القتال  ، األرض كلمة ال معىن هلا ىف العقل العرىب.  بينما األرض نفسها ميكن أن تدر عليهم أضعافا لو زرعوها ، القمح
لكن أول شىء يفكر فيه  ، مظبوط أول شىء يفكر فيه البدوى شراء سالح.   مصر موش كده.  هذه ليست من مفردات الشرف.  وال أى شىء

عبمعصورة كزعيم للقومية .  ومستعد يضحى بدمه من أجلها ، عند ملكية األرض هى أعظم شرف للفالح املصرى.  املصرى هو شراء أرض
جليوش.  لكن ده جايز أحد أسباب فشله ألنه موش بدوى حقيقى ، العربية حاول يفكر بطريقة البدو بىن آدم أهبل بعيد  ، عاوز يكسب 

لغاية قوات األمم پوليون من أول  ، تقريبا كل محالت مصر لتأديب البدو ىف السودان فشلت.  البدوى اخطف واجرىموش فاهم أن .  عنك
علشان كده أ قلقان جدا من إللى بيحصل ىف أسوان من .  جوردون إللى فتح الصني حباهلا اندبح زى الفرخة ىف اخلرطوم.  املتحدة ىف دارفور

 ،  وعبمعصورة رفض كالمه موش ألنه موش عاوز يشرب دم اليهود ، حافظ األسد كان صح ، ختصار . صعبة جدا هزمية البدو . چانچاويدال
لذات .  ال معىن للدولة أو للوطنية عند العرىب . حيث التفريط ىف األرض عار ما بعده عار ، إمنا ىف النهاية رئيس ملصر يفرتض فيه أنه صعيدى 

لتنويريني أو التأويليني أو القرآنيني يقولون إنه مل يرتك وصية بشكل معني دولة ، كان بناء دولة  العلمانيون يقولون هدف دمحم  ،  ومن يسمون 
أنشئت من  ، حىت حني أنشئت الدولة املسلمة الحقا.  كالمها ال يعلم أن السبب ببساطة أنه مل يكن يعرف أصال معىن لكلمة الدولة أو الوطن

ال يرى ىف نفسه استقرارا أو  -من دمحم وعمر حىت صدام ومعمر- ألن البدوى  ، وال ختطيط للمستقبل ، وسلب مباشرين ب ، منظور قطاع الطرق
ذا املنطق مطلقا حىت لو أراد ، استثمارا ىف مكان بعينه بدو سيناء هم أحد أبرز األمثلة على التحالفات العابرة للوالءات  . وال يستطيع التفكري 

پريل وأ ، أكتوبر وهو ذكرى عبور اجليش املصرى لسيناء ، ىف مناسبتني سنويتني حمددتني ، آلن يفجرون املنشئات السياحية ىف سيناءهم ا.  الوطنية
لوجود اإلسرائيلى بعد  . ذكرى عودة سيناء ملصر وهو ا  ، ١٩٦٧كانوا سعداء  كانت تتصرف كضيف على األرض وتعترب   -كدولة حمتلة-أل

أما الدولة املصرية فتتصرف كصاحب أرض وسيادة وترى من حقها فرض  ، افرتاضيني أن يطلبوا مقابال لكل ما يطلب منهممن حقهم كمالك 
ومل حيدث قط أن سيطرت الدولة املصرية سيطرة حقيقية  ، مل ولن حيدث أبدا أن اعرتف عرب سيناء بسلطة احلكومة املصرية . قوانينها وسلطتها

  . ق عليه السيادة املنقوصة ملصر على سيناءوهو ما يطل ، على سيناء
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دور  . إمنا وقعت حتت االحتالل العرىب ، إسرائيل خرجت منها لكنها مل ترجع ملصر ؛ سيناء ال تزال حمتلة ، أ عارف دى - النقطة إللى 
لذاتبكالمك أنت هو شىء مشرتك ال خيتلف عند العرب عنه عند امل . حكاية الشرف ، عليها حاجة خمتلفة أما الغرب ما .  صريني ىف الصعيد 

  . عنده املادية.  عندهوش املفهوم ده خالص

  . لكن يظل الفارق بني مصر والعرب هائال ! ما اختلفناش ! ماشى -

الطبيعى  ، مبا أنه الشعب األكثر تقدما ىف احمليط الساموى حوله ، طبقا لنظرية الراعى والزارع بتاعتك.  الفرق أن مصر هى األكثر شرا -
مسه أبشع مؤسسات قهر اإلنسان ومقاومة  ، لتاىل أن يكون األكثر شرا سست  وليس أقل دليال على هذا من اخرتاعه إلله التوحيد الذى 

ن ، التقدم ىف التاريخ   . الىت هى األد

  . املصريون أطيب شعب ىف املنطقة وحىت ىف العامل ؟ أنت بتخرف تقول إيه -

  ! هأ ! هأ.  وعارف أنك كنت ها تقول كده ، أ عارف)  : ضاحكا ( -

علشان كلهم  ؟ ’ الشعوب ذات املكون الثقاىف العاىل شعوب خطرة بطبعها ‘قال إيه  ! كله عندك كليشيهات ، أنت إللى بىن آدم جاهل -
اهلنود احلمر والعرب زيهم زى املصريني  ، نكله عند العلمانيني صابو  ، كالعادة  ؟ ساعات بقوا شعوب خطرة ٦بيسهروا للصبح أو بيتغدوا ىف 

ن وروما املاديتني ، آه.  عندكم ليو م أشرار أو مدمرين أو أعداء للحضارات  ،  مصر ذات مكون ثقاىف عاىل مقارنة  لضرورة أ لكن هذا ال يعىن 
س طيبني ،  أمريكانزيكم  إجنليز و  ٩وما بيناموش من الساعة  ، ممكن تكون ثقافتهم كثيفة جدا.  التانية أعداء )  : مث منفجرا . ( لكن 

  ؟ للحضارة إزاى وهم أنفسهم حضارة

 
  ! ، ال أكثر وال أقل مصر أم الدين ؛ مصر موش أم الدنيا زى ما بيقولوا . الفرعونية موش حضارة ،  حاج -
لتة خالص ؛ مصر ال أم الدنيا وال أم الدين -   ! مصر رى حياض:  مصر حاجة 

لكن  ، زى ما قلت لك عندها بعض تقنيات صحيح.  الفرعونية برضه موش حضارة ؟ فرعونية إيه.   حاج أنت فاهم غلط خالص -
لينيومل يكونوا يوما إم ، مل يستعمروا أحدا ، فهم مل ينشروها ، حىت لو فيه تقنيات.  استخدمتها ىف بناء املعابد واملقابر والتحنيط وليس إال  ؛ پر

لية  مواإل ن وروما.  ألية حضارة - لطبع وإن ليس كافيا-شرط ضرورى كما تعلم پر پول األكرو  : ىف املقابل شوف إيه إللى خلد من اليو
ن والرو  . يعىن أماكن اللهو والفجور ؛  والكوليسيام  ، مانرغم أن اهلرم كان أعلى وأضخم بناية ىف العامل إال أنه مل يثر أدىن انطباع عند مؤرخى اليو

ركپأو كما قال  ، بل ورغم أن اإلسكندر جعل األسكندرية عاصمة للعامل ردحا من الزمان إن أول حماولة للتحضر ىف مصر هى ما قام به  لو
.  يد أمنلةإال أن تصنيفهم للمصريني كربابرة مل يتزحزح رغم ذلك ق ، ولوالها لظل املصريني ىف ظالم التخلف لألبد ، األسكندر من بناء األسكندرية

وما خلقت اإلنس واجلن إال  ‘:  إله التوحيد فكرة نشأت ىف دماغ أخناتون العامر ونقلها عنه موسى العابر وفجرها دمحم العاهر حلدودها القصوى
 ، دا كما يزعموهو قطعا مل يزد اإلله توحي ، طبعا سها أحيا كثرية وجسد ذلك اللهو اخلفى جتسيدات كثرية بعضها ساذج ومضحك.  ’ ليعبدون

بل أهم وأشهر إبداع مصرى  ، املهم أن الفكرة الشيطانية تلك تظل دائما أبدا إبداعا مصر أصيال ، لكن ما علينا ؛ بل فقط زاده بطشا وسفاهة
  ! إطالقا

  ؟ هذا كل ما تراه فيهم بعيونك العلمانية الضريرة ، أصحاب أسوأ اخرتاع ىف التاريخ -

  ! ، ال أكثر وال أقل مصر أم الدين ؛ مصر موش أم الدنيا زى ما بيقولوا.  وش حضارةالفرعونية م ،   حاج -

لتة خالص ؛ مصر ال أم الدنيا وال أم الدين - س نشيطة ألن النشاط بيدفيهم زى !  مصر رى حياض:  مصر حاجة  ردة و ال هى مناطق 
ب وسلب وقتل وق ، اپ وغريهاأورو   ؟ عارف يعىن إيه ! رى حياض ! ؟ فهمت ، امسه رى حياض . طع طريقلكن ىف نفس الوقت موش بدو 
يعىن مصر موش هبة  . سنة ينام نص السنة ىف انتظار الفيضان والنص التاىن ىف انتظار أنه ميشى ٧٠٠٠شعب له  ؛ مصر رى حياض ! ها ! آه

لرأى النقيض سريعالكنه  ( ! يعىن مصر نكبة النيل.  النيل جايز يطلع سر اإلحساس  ، دين أشرح لك رى حياض معناها إيهبع)  : ما يستدرك 
لزمن ودورة الزمن ماك ىف  ، جايز سر ازدهار الفنون ، جايز هو سر اهلدوء والتأمل ، العاىل  جايز سر احلس القومى ىف مشروعات فرتة عدم اال
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 ، أنت بتقول الناس دى بدو ومتخلفني وقطاع طرق.  ةمشكلتك أن املسائل عندك بسيطة ومرحي.  جايز حاجات كتري إال الكسل ، األرض
ويشكروك  ، وهم ها يتكسفوا منك ويبقوا عصريني ، تكتب مقالتني عن االقتصاد احلر أو عن العلمانية ؛ وفاكر أنك لقيت احلل ملشاكل الدنيا

خدهم من إللى هم فيه وتدورهم بني يو  ؛ أنك لقيت هلم التايهة سيبك من سام  . م وليلة ىف طاحونة الرأمسالية بتاعتكفاكر أنك بكلمتني ممكن 
وىف  ، أو غريها نچاويد بىن هاشماچليسوا  ، املصريون طبعا ليسوا عرچيينيا عرقيا و  ؛ وحام وكل الكالم الفاضى ده الذى ال أصل ىف التاريخ

كذلك هم ليسوا حىت أفارقة وإن   ، چيينيا أو أنثروپولوچيامى ميكن أن مييز اليهود القدا حقيقىنفس الوقت ليسوا سامويني بفرض أن للكلمة معىن 
وإللى بيكلمك ده لف  ، تركيبة ال وجود هلا ىف كل الدنيا ؛ ال نظري له ىف العامل كله ، املصريون عرق فريد من نوعه متاما.  كانت جذورهم هناك

  ! وعارف بيقول إيه ، العامل

س…  ؟  ورا أيه …دش أدينا بندر  ‘:  ويدلف ونس كالعادة للغناء س … ؟ ورا إيه …حنب نتعرف  … ! أوسخ  ، مث  ’ ! أزبل 
س ‘:  يصيح فجأة ع  ‘مث يعود لغناء من نوع آخر ،  ’ ! وإحنا نكسب ، فلوسهم ىف البورصة ] بتشديد الدال [طاملا بيحدفوا  ، أهبل  عواد 

حدى حكمه الىت يعتقد ىف عمقها ، ’ أرضه بنقول  ، بس أقلها  حاج ىف مصر ما بنقولش على بتوع املغارات مغاوير ‘ : الشديد وأخريا يلقى 
ت بس ؛ عليهم مطاريد وكلمة شاطر  ، برضه بنحرتم من يشطرون ما بني ساقى املرأة الوحيدة ليال ىف اخلالء.  إحنا بنحرتم الفتوات والقبضا

  . ’ ! وشطار كلمة حلوة أوى عند

ملاذا مل يقل أحد إن السودان أو  ‘:  وكأن مصر ختصه وختصصه والىت ال يصح أن يتكلم عنها أحد سواه ، هذه ترهاتويواصل احلاج وكأن 
ر ضخم وعنيف.  واملياه عندهم أضعاف مصر ، مثال هبة النيلپيا إثيو  حىت عندما .  وال ميكن أن يكون هبة لشعوب ضعيفة كهذه ، النيل 

املفارقة األدهى أنه عندما أحبوا ألول مرة عمل شىء .  وانتظروا حىت جاءهم اإلجنليز ، أن يروضه املصريونكان أقوى من  ، يضعف قرب املصب
نفسهم كالسد العاىل  ، ويبدأ ىف ضم املصريني لزمرة  سنة من دورة الفيضان ٧٠٠٠على األقل كان يفرتض فيه أن ينهى حقبة الـ  (مفيد لبلدهم 

ء  م مل يبالوا بتكبيدها .  أعادوا الوضع ألسوأ مما كان عليه.  ، كانوا كمن جاء ليكحلها فأعماها ) چيينيابقية العرق البشرى األسو إذ ما حدث أ
رخيها كله ظ مثن ىف  النهارده عدى على .  ، ومن مث هزمية خميفة أبدية وال شفاء منها الوقوف موقف العداء من كل العامل املتقدم:  ىف مقابله أ

س منتصرة وال مهزومة،  ڤيچنيلكن افتح أية صحيفة أو أية قناة تلي ، سنة ٣٧ر حرب أكتوب مصر  أخ شىء .  وأنت تعرف إذا كان ده كالم 
ينة على جسمه املرهرط ٧٠٠٠ ، منوذج للرحرحة : خد مينا مثال.  وال حىت على خياله ، ما مرش على أرسطو تعال  ! نو ، شغل.  سنة فيضان 

ب اللوق  ؟ أو تتعب نفسك ليه ! وأثبت لك الكالم ده ىف ظرف ساعة واحدةعندى املزرعة  فاكر الواد متوىل إللى قلنا له جييب لنا بن من 
وإال فهو  ، جيب أن يرى اخلري اهلائل فيها ؛ من جيمع القمامة جيب أن يعشق القمامة ، أ شخصيا ال أحرتم أحدا ال حيب مهنته ؟ عمل إيه

  . ’ شخص غري حمرتم

  ! الفهلوة هى أخص خصائص الشعب املصرى . املصريون هلم فقط ىف احلداقة ، خالصة كالمك أن املصريني ما هلومش ىف احلداثة -

س ‘:  ويعود الغناء ألصله   . ’ ! أحدق 

س -   ؟  حاج أنت داميا بتقول دول أطيب 

س برضه -   ؟ ما قريتش الكتاب ده ، ’ فجر الضمري ‘هم .  الوجه اآلخر للفهلوة هو اجلدعنة ! ما هم فعال أطيب 

بينما  ، ال تدين بشىء ملصر رغم ما كان لديها من تقنيات عالية ، روما وإجنلرتا وأمريكا ، الثورات التقنية الثالث !  فرحىت بفجر الضمري -
ن ا مل تصل أحيا لذات التقنيات ، تدين بكل شىء لفكر اليو دكتور دوكينز   … ! وتلك كانت تقنيات املوت ، ياةهذا كان فكر احل . رغم أ
  ! كان سيسميه فجر التغفيل

ا الغرب مأخوذة عن مصر أصال -   ؟ تنكر أن األخالق املسيحية إللى بيتباهى 

ا - الق البناءة العملية إمنا األخ ، هذه ليست مثاليات ساذجة . أرسطو املادية العلمانية ’ أخالق ‘لكن فعليا ال يطبقون إال  ، رمبا يعتزون 
  . احلقيقية

لكن احلال املايل ما  . زيك ،  لوح تلج ، أرسطو ، پيوتركم ، وموش مكنة ، أ إللى على قلىب على لساىن ! املهم ! جايز عندك حق -
يظة ، يعجبنيش   . وكل دى عيال خرعة و
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  . رض ومدلعهمقلبك طيب وأنك مبوظ العمال ىف األ.  كمان إخواتك بيقولوا عليك غري كده  -

  . وأحيا يصعبوا على وأقول دول غالبة ، أحيا دمى يغلى منهم ومن إمهاهلم.  من ده على آده -

تك دى منني -   ؟ أنت بتجيب نظر

حسه بنفسى ىف الناس ، موش من حد - شوفه و   . من إللى 

  . ’ عبقرية مصر ‘كنت فاكرك ها تقول نظرية مجال محدان ىف   -

 !  موش دى خالص ! نووووو.  ’ شخصية مصر ‘على فكرة امسها  ؟ ’ عبقرية مصر ‘مجال محدان و ؟ أنت قلت مني ‘:  يضحك ضهرى
عتربها خيال علمى رخيص   . ’ ! دى 

  ! أوووووه!  ؟  سالم ؟ أنت كمان بتعرف تقول نووووو أنت قلت نووووو -

  ! سنة حضارررررة ٧٠٠٠ ، فشإحنا هنا ىف مصر ما بنخااااا ) : مقلدا الرئيس السادات ( -

ذه العبارة وبعبارات شهرية أخرى   . ونس جيرب بدوره تقليد السادات 

ىن كنت صدقته.  محدان ده بيقول لك املصريني ما ينفعوش إال ىف التجارة -  ،  لو املصريون شطار فعال ىف التجارة ! لو كان قال أى حاجة 
س ىف العامل نفهم ىف البيزنس ؟ زيرةتقول إيه عن الفينيقيني أو حىت عن بعر اجل   ! روح اسأل أخىت مديرة البنك تقول لك إحنا آخر 

م ما بيفهموش ىف حاجة - جحني ىف أبعد األشياء  ، ومل حيب أو خاف أن يقوهلا صرحية ، جايز الراجل كان عاوز يقول إ م  وذكر أ
  ؟ احتمالية هو تلميح غري مباشر بذلك

فيه إزاى خيرتعوا املراكب وما  ، فيه خيال علمى وفيه حبث علمى ، فيه أصلى وفيه وافد ، فيه جديد وفيه قدمي ، لموضوع مصر ده يطو  -
  . وما تقلبش املواجع وحياتك ، مصر دى موضوع منيل بنيلة ، فيه إزاى اخرتعوا العجلة احلربية وما حيبوش احلرب ، جيبوش السفر

  . ’ ! لك حاجات  حاج ! ؟  خيال علمى رخيص ‘ : ساءل ىف إعجابويت ، أما وحيد فيجرت الكالم السابق

ذلك ألن حد  ، السخيفة أغلب الوقت املتفردة أحيا ، تنقطع فجأة احلوارات املطولة لصالة العمالء بشركة رمسيس هنا ، أ ما كان… 
  ! جلال قد وقع وأنسى اجلميع كل شىء
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  ماضى قريب - جـ
  ! خرب العمر

  . ’ !  مجاعة ‘:  مينا صاح

  . ’ ! أيوه ‘:  ردوا بصوت واحد

  ! خرب العمر -

  ؟ إيه -

  ! البنك األهلى -

  ؟ ما له -

 
  . تطاوالت دمحم حسنني هلوكة فاقت كل احلدود  أستاذ

  ! تصور وصلت به السفالة أن يتكلم ىف االقتصاد ! الشيطان يعظ

هالة  ، أوه ! تصور وصلت به السفالة أن يتكلم ىف االقتصاد ! الشيطان يعظ.  دود  أستاذتطاوالت دمحم حسنني هلوكة فاقت كل احل
ساحميىن  .  بل رمبا أنت السبب ىف فشل كل حياتى.  رمبا فعلتك هى السبب ىف فشل فيلم توم كروز.   هلول ما احتواه شريطك ! احلبيبة
ههل بدأت استخدم ال ؟ ما هذا الذى أقوله.  صغريتى  ، إن الذى كان يوما أشهر صحفى ىف مصر وىف الدول احمليطة ؟ شماعات كاجلدع إ

صدقائى أقاربه ونسبائه ىف  .  يتحدث اليوم ىف االقتصاد دون أن يعرف جمرد الفارق بني كلمىت دائن ومدين لقد خجلت حىت من االتصال 
إنه يشن محلة شعواء ضد من قالوا إن مصر  .  ومل أرد اإلثقال عليهم بسخريىت ، كنت أعرف حمنتهم منه وتربؤهم منه ومن أفكاره علنا . پيدكيو 

ئقه الىت يقدمها ككشوفات جغرافية أهم من اكتشاف أمريكا ، كانت دائنة لربيطانيا لعودة لو بينما هو نفسه مل يقرأ يوما سطرا ىف  ، ويعظهم 
جلعرية ، من تلك القناةحسابه البنكى إال الرقم األخري الذى ينبئه مبا حصل عليه   ،  هو يقصد أيضا أن مصر دائنة ؟ الىت يكنيها ضهرى عن حق 

يستخدمهما دون أن .  ببساطة هذا التافه ال يعرف الفارق بني الكلمتني.  لكنه حيول األمر حلرب مقدسة موهومة ، يقول نفس ما يقوله اجلميع
  . دائن تعىن دائن ومدين تعىن مدين ، وليس بعد ىف االقتصاد واحملاسبة ، لغةإننا حىت اللحظة نتحدث ىف ال.  يدرى استخداما معكوسا

وإما  ، ’ حاجة مهمة جدا جدا ‘كل مجلة يسبقها دوما إما بـ  . متهيدات ال تنتهى لكل عبارة من كالمه ؟ مث ما كل هذه التمهيدات املنمقة
بل مل أستخدم مطلقا أى وصف من أى نوع  ، حياته أية عبارة من االثنني أ شخصيا مل أستخدم مرة واحدة ىف.  ’  حاجة غريبة أوى أوى ‘

فهذه أمور حيكم عليها القارئ أو  . أو غريبا أوى أوى أم ال ، ألنه ببساطة حقيقية ال أعرف إن كان كالمى مهما جدا جدا أم ال . لكالمى
مىن أ نفسى من قريب أو بعيد ، يشعرها هو وحده فه  وقطعا أر.  وال  بنفسى عن استخدام أسلوب مكشوف كهذا للفت االنتباه لشىء 

  . رخيص على طريقة حواة الشوارع distractionأو ىف املقابل ألىن أكذب وأريد صنع إهلاء أو تلهية  ، أقوله

لفعل للرد على ما قال ذلك ا ، حقا لدى مشكلة جيب أن أحسمها أوال ! أيتها اللحوح ، أوه لدقة .  هللوكةإذا كنت مضطرا  أ ال أعرف 
لضرورة.  هل هو ربيب عبمعصورة أم ال لقد سبق  . هلوكة هو العقل وعبمعصورة الربيب ، رمبا العكس هو الصحيح.  فارق السن ليس املعيار 
ة نسيت أن أخربك أن  ! أوه ؟ ةدمحم بن حبرية أم عمر بن احلطاب واحلطاب:  قبلها مل أكن أعرف من هو التابع ملن ، وحسمت مؤخرا مسألة مشا

م مجيعا أبناء سفاح ، أنساب أشراف الكون قد حلقتها مؤخرا بعض التصحيحات قصة دمحم الىت كتبها خليل عبد الكرمي قبل عقد  . ألن ثبت أ
ر على علم لة وملا  كالمها كان ابن ز وإلق ، ملثل يقال إن والد عمر وأمه أخوان . من الزمان أصبحت اآلن أشهر من  ى رضيعا على كوم الز

بن محال احلطب هذا ، كربا التقيا وتالقحا هو يعاف .  رمبا هلوكة على حق.  أحتاج مهلة من الوقت حىت أكون مثل ذلك الرأى أو غريه.  وأتيا 
صر صر هو الذى كان هلوكيا.  دائما أن يسمى  ما مه.  رمبا يقصد أن  لقد  ، ساحميىن.  ال أعلم ، ا أيضاأو رمبا هناك مشكلة ختص أنسا

رب.  سواء الباعرة منهم أو املستبعرة ،  أصبحت أشك اآلن ىف كل أنساب بىن بعرة ر ؟ أ أ ور.  هذا ليس  أنىت تتهميىن .  أ ال أراوغ وال أ
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سوأ ما يوصف به هلوكة نفسه أ ال أعرف ذلك وال يهمىن أن .  أصالرمبا ال داعى ملعرفه شىء كذلك  ! على أية حال عندك حق.  اآلن 
قشه هنا هو فكر جمرد ال أكثر.  أعرف   . ما سأ

هنا امسح ىل عزيزى القارئ أن ال أتوقف من اآلن :  سأكتب.  لغطاء الذهب املصرى’  نزح ‘هو يروى بتشويق كبري أكرب عملية  ! املهم
ا مجيعا إما خطأ فصاعدا عند كل كلمة أو مصطلح ، مل يستخدمها  فمثال كلمة غطاء الذهب هذه.  ببساطة تدل على شىء آخر، أو  ، أل

ا إطالقا ا  ، وهو األرجح حسبما يستشف أصغر طالب اقتصاد أو حماسبة من طريقة كالمه ىف االقتصاد واحملاسبة ، إما جلهله التام  ، أو لعلمه 
  . ’ سحارات  ‘و’  صرر ‘سرق ومت محله ىف ’  كنز ‘جمرد  ، أو ألن كل ما يهمه هو أن يصور األمر على أنه وجهله مبعناها

’  صرر ‘، ونعم ذهب ىف  ونعم أخذته إجنلرتا.  نعم كان هناك رصيد ذهب ملك ملصر.  معظم ما قاله من وقائع صحيح -عزيزى القارئ- نعم 
؟  ؟ ما هى املشكلة لكن ما هى القصة.  يطانيا نفسها، أو لنقل حىت ذهب بعضه رمبا لرب  لتمويل أمراء السعودية ىف الثورة العربية’  سحارات  ‘و

عتباره البنك املركزى املصرى ذلك أن ثقافته تنحصر ىف أنه رأى اجلنيهات القدمية تصدر عن .  دئ ذى بدء هو يتحدث عن البنك األهلى 
 ، األوىل أن العكس هو األقرب للصحة.  كتتنيأقصد ن.  ، وهذه نكتة أخرى ويتحدث عن أن اللورد كرومر قد أسسه.  البنك األهلى املصرى

لغرية ألن حكام مصر كانوا يعتربون السري كاسيل املؤسس الرئيس للبنك لنسبة هلم من املندوب السامى نفسه ، فكرومر كان يشعر  .  أهم 
سيس بيزنس بعيدا عن احلكومة وهو ’  األعمال إللى عاوزهم يبقوا كويسنيرجال  ‘وكالمه عن .  والثانية أن البائس ال يعرف أن من املمكن 

هذه أن ال يكون هلم أية رؤية أو وظيفة ىف احلياة إال دفع الضرائب للحكومة  ’ كويسني ‘، يقصد فيه بـ  يصب نقمته عليهم لتعاملهم مع إسرائيل
ا القوجمية العرجبية ضد أمريكا وإسرائيل االشرتاكية أن اهللوكة مل يسأل نفسه ماذا كانوا يؤسسون ىف  ، لثة بل هناك نكتة ، كال.  ، ولتمويل حرو

كان الشيخ دمحم عبد الوهاب يؤسس مصرفه اخلاص الذى سيفئ خبرياته الىت ال :  نفس ذات الوقت ىف شبه جزيرة البعر الىت أراد فرض هويتها علينا
ل   ! تنضب على املنطقة ألكثر من قرن 

ن أمواله هى أموال الشعب ’ كبنك مركزى ‘لى املصرى الشق اخلبيث ىف احلديث عن البنك األه ماذا يعرف هذا !  ، هو اإلحياء السافل 
رخيه وعن أصحابه وعن مؤسسيه ، الضرير عقليا للغة مرة أخرى عن البنك األهلى وعن  جمرد  ، االسم.   ؟ إنه حىت يقع ىف منطقة اجلهل 

االسم ىف حد ذاته أكرب وأعظم راية رفعت ىف التاريخ .  أو األمريى ، أو اخلديوى ، حلكومىوليس مثال البنك ا ، امسه البنك األهلى !  االسم
أما من منظور .  ملكية مستقلة بعيدا عن ملك امللك وفرعنة الفرعون ، املصرى تعلن مولد اخرتاع شىء جديد امسه امللكية اخلصوصية ىف هذا البلد

هذا طبعا طبقا ملفهومهم الساذج أن كل  (، مبعىن ليس اإلمپراطورى  ، أى اإلقليمى أو احمللى Nationlومى اإلجنليز واللغة اإلجنليزية فهو البنك الق
م هم بعد حقبة احلروب الدينية ، شعوب العامل تصلح دوال قومية   . ) ! كما متثلوا قار

ليتك تشاركينىن ولو ليوم مغامرة رمسيس العجيبة التافهة .  ىاليوم مناسبة رائعة الستذكار حوار القدمي هذا عن البنك األهل ؟ عزيزتى أين أنت
با.  هذه كرب من قيمة املتوافر فعليا كغطاء .  املسكني مل يفهم أبدا  هالة أن التخلص من غطاء الذهب هو حتديث وليس  إصدار ورق نقدى 
ن احلرب العاملية األوىل ، ذهب ب إجنليزى للذهب املصرى ، إ وال بد من  ، حجم تعامالت الناس كرب جدا.  بل تطور طبيعى ، ليس عملية 

أية دولة متقدمة ىف العامل اكتشفت أن اقتصادها  .  أو مما متلكه أية دولة مفردة منه ، حجم للنقد أكرب مما يتوافر من معدن الذهب ىف الكوكب
لكن هذا  ، هلا رصيد جزئى من الذهب رمبا ، تصدر عمالت ورقيةكانت  ، حبيث ال تغطى قطع املعدن الذهبية كل التعامالت بني الناس ، كرب

ورقة .  بل القيمة فقط ىف قيمة مصدر السند الذى تعهد بقيمته ، الرصيد سرعان ما صغر حىت تناساه اجلميع ىف كل مكان ومل يعد ذا أية قيمة
لضرورة أن تصدره ال ، سند ماىل كأى سند ماىل ، النقد هو ورقة دين بل رمبا  . ومن هنا كان إصدار بنك قطاع خصوصى له ، دولةال جيب 

كما يسميها   the power of choiceقدرة االختيار  ، والناس هى الفيصل ، إمنا حيق ألى أحد إصداره ، أن تصدره الدولة ’ ال جيب ‘أصال 
ن املصريني مل يكونوا حيرت  .  لكن هذه قصة أخرى ، ميلتون فرييدمان ال يقدم كما ختيل دليال  ، مون أوراق النقد وحيرتمون الذهبوهو حني يذكر 

ب  ، إمنا ىف الواقع مل يثبت أكثر من أن هذا الشعب املصرى شعب جاهل بدائى متخلف ال يفهم شيئا ، إضافيا على أن تلك كانت عملية 
  ! الورقة أم مجلني ، على األقل ال يفهم القيمة احلقيقية هلذا االخرتاع اجلديد

أيضا .  إذن حنن بصدد عشرات الباليني ، جنيها ٦٢٠اجلنيه الذهىب اآلن بـ  ! ممتاز . مليون جنيه ذهىب ٣٥.  هنا يلجأ لتهويل األمرهو 
فليس ألن طرأت مثال  ، جنيها ٦٢٠كون الواحد منها يساوى اآلن  ، كذا جرام من الذهب ، لكن يظل اجلنيه الذهىب هو اجلنيه الذهىب ! ممتاز
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دة ع ت معدن الذهبلى عدد ز مها يساوى جنيها ذهبيا ، رفعت من قيمته پروتو وأكثر قليال من اجلنيه  ، إمنا ألن اجلنيه املصرى الذى كان أ
ار ، السرتليىن يار االقتصاد املصرى.  جزءا من اجلنيه الذهىب ٦٢٠فلم يعد يساوى أكثر من جزء واحد من  ، هو الذى ا  ، من الذى أدى ال

يار قيمة اجلنيه املصرىومن  واتضاح أن كل ما فيه ال يساوى شيئا يوم حانت  ، ولتخلف وشلل وإفقار وموات كل شىء ىف هذا البلد ، مث ال
م السادات واضطرت لالنفتاح على العامل إلجابة ؟ حلظة احلقيقة أ اءة أو لو ذهب لقر  ، هذا لو نظر ىف املرآة ، أعتقد أن اهللوكة أدرى منا مجيعا 

  . الفاحتة على قرب زعيمه

م !  بيع وشراء ؟ ما املشكلة.  مث يقول إن إجنلرتا أخذت ذلك الذهب وأعطت به صكوكا للبنك األهلى مستحقة على بنك إجنلرتا يقول إ
ألحرى احتاجوا لشرائه ، إنه يكشف بنفسه ملاذا اشرتوه !  للنكتة.  أعطوا الذهب حلكام السعودية لسعوديون بدائيون وال يعرفون هؤالء ا.  أو 

ملعادن ، أوراق النقد م  ا الصرر والسحارات لتمويل أى  ، بقطع الذهب مدققة الوزن ، وكل تعامال وحيتاجون لتلك اجلنيهات الىت تنوء بوز
  . شىء

احلديث فجأة من احلرب العاملية األوىل  ونقل ، لكنه هو مل جيب أبدا ، ؟ اإلجابة واضحة ، أم موهلا اإلجنليز هل مولنا حنن الثورة العربية
ه من ورق مقابل ذهبنا:  على أية حال اإلجابة هى ما يلى.  للحرب العاملية الثانية هل بللناه وشربنا .  األمر ببساطة يعتمد على مصري ما أخذ

  ؟ أم سحبناه من بنك إجنلرتا ، ماءه

تى املرحلة الثالثة من فيلمه املثري جدا  رة من الفيلم الذى كنت أشتغل عليه حينها ، ’ ب الكبريالنه ‘هنا  بعد أن :  وأعرتف أنه كان أكثر إ
، اآلن ما مصري هذا الورق  ، مث بعد أن ضحكوا علينا وأخذوا الذهب نفسه مقابل نوع آخر من الورق ضحك علينا اإلجنليز وحولوا الذهب لورق

، والسكك احلديدية استهلكت والطرق  يقول إن طعاما كثريا ذهب للجيوش اإلجنليزية.  جنلرتا؟ يثري هلوكة جلبة حول قيمة ديون مصر إل األخري
؟  من أين جاء الفارق إذن.  مليو ٣٥مليو وليس  ٤٣٠بعد حلظة واحدة نكتشف أن ما تدين به مصر إجنلرتا .  كالم ممتاز.  إخل …كلت 

’  خربت  ‘؟ هل  بريطانيا الطرق فعال’  خربت ‘مث هل .  ون مستجدة خالل احلرب الثانية، واألول قد سدد وهذه دي بل رمبا ليس فارقا أصال
م من بنوها أصال السكك احلديدية فعال ت سواهم ؟ هل نسى أ لقاطرات والعر ؟ تلك  ؟ وأن لن يعيد بناءها أو توسيعها أو حىت إمدادها 

  ! سفالة:  إال شيئا واحدا -عااألخالقية والعلمية م-التفوهات ال تعترب ىف معايريى 

ال أعرف شيئا عنه أو عن  ، ومع احرتامى لشخص كهذا ، ’ حاربوه حبمالت ‘يتحدث عن بطولة هائلة ملوظف طالب ببحث هذه الديون و
ه أو  ، ال بطولة ىف هذا مطلقا بينما ، ن أضافه ملسلسل البطوالت الىت اخرتعتها الناصرية واخرتعها اليسار أساء له.  فقد أساء هلوكة إليه ، نوا

ا على املصريني املتدينني لوجه هللا  (رمبا هجامة وضعاء صنعوا منهم أبطاال قوميني كأدهم الشرقاوى بتاع ضهرى وونس مثال  بل وحىت يضحكوا 
ا .  ) ! ؟ لكن إيش جاب جلاب ، يهوذا خيونه ىف العشاء األخري-جعلوا صديقه بدران ، ال لوجه النهب والسلب إذن مصريها كما هو واضح أ

 ، أ ال أعلم كيف قيمت األشياء ‘يقول  . وكل ما فعله املسئولون املصريون أن تفاوضوا على تقييمها وحتديدها ، ديون ملصر مستحقة على إجنلرتا
  ! ت ال تعلمفقط املؤكد أنك أن ، رمبا هؤالء املسئولون املصريون يعلمون ، رمبا هللا يعلم.  ’ ! هللا وحده يعلم

القطاع اخلصوصى غري  (مستحقة للبنك األهلى  ’ ديون ‘إمنا  ، ىف احلرب العاملية األوىل ’ ب ‘اآلن وقد أصبحت املسألة ليست ذهبا 
 داخل بني  ‘أو  ، ’ ؟ وأنت مالك ‘قد نقول له هنا .  حلساب بنك إجنلرتا ، أو للسكك احلديدية أو غريها ممن كلهم تقريبا أجانب،  ) املصرى

ا ريخ امللكية الزراعية ىف مصر.  ’ البصلة وقشر تى لتسأل ضهرى عن  ا متلك.  ميكنك أن  ألحرى لو شئت  ، سيعرف لك امللكيات  و
من  ، فرنسيةسفالة اجلمهورية ال (يعرف أصل امللوك بسفالة  ، وليس كما ىف حلقة أخرى حسبما تقولني  هالة ، الدقة امللوك هم اآلهلة نفسها

م شيوخ قبائل ذوى إدعاءات دينية،  ) ! ؟ غريها  ،  أو بعضها حىت للحكومة ، سواء كانت الدين للبنك األهلى ، أ ما يكن ، لكن املهم.  أ
ا سويت على مراحل ، هو نفسه ال يقول هذا ؟ إجنلرتا على مصر ’ أكلتها ‘هل  ، أموال شعب انيا كانت بريط ؟ ما املشكلة.  إمنا يقول إ

ا كانت تدافع عن مصر مبوجب .  يتناسى أن تلك أحوال عامل خارج كله من حرب.  خارجة من حرب مع ذلك بريطانيا مل تقل مثال إ
ومن مث ترفض بريطانيا رد  ، حتمل نصيبها من كلفة السالم العاملى ، وأن على مصر كما أية دولة أخرى ىف العامل صغرت أو كربت ، االتفاقات

ا بريطانيا ، پيىنبل ما حدث ببساطة أن وافق تشرتشل على حماسبة مصر على كل كلفة احلرب حىت آخر .  قودالن ا .  ال لشىء إال أل أل
  . كما تقول األساطري اليسارية والناصرية  ’ ينهبهم ‘ال الذى  ، السيد الذى ينعم على الرعية ، السيد
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ا مل تكن تدفع نقدا هل مل نكن ىف حاجة لتلك  ! كحداثة ،  كمصانع.  لقد جاءت كسلع ؟  أيضا ما املشكلة.  يثري جلبة أخرى عن كو
أمل يكن سيقول هلوكة  ، لو رفضوا إعطاء السلع وأعطو نقودا ؟ هل كانت سلعا فاسدة كسلع مصانعكم الناصرية ؟ هل فرضت علينا ؟  السلع

م حيجبون عنا التقنية فمن حيتاج أصال لدفع نقود مقابل  ، على حق لوكةاحلقيقة أنه رمبا يكون اهل.  لتخلفوحيكمون علينا  ، حياصروننا ، إ
الذى سرق أضعافا چيم عبمعصورة املفاجأة بعد كل ذلك أن يكشف لنا هلوكة أن ري ؟ إذا كان من املمكن أن تنهبها أو تسرقها ، احلداثة

هو الذى :  وتصورى ! ؟ مباشرة ونقدا:  تصورى . مباشرة ونقدامنها نيا مليو سرتلي ١٣٥على هو نفسه حصل  ، مضاعفة هلا فيما بعد
 با من أموال الشعب ، أى هذا الذى أسهمت تلك النقود ىف متويل حصوله شخصيا طوال الوقت على ما أمسوه احلد األقصى لألجور ! ؟ يقول

  . ) ! أقصد طبعا الشعب اإلجنليزى (

 . أنتما غالبة جبد.   لكما من ال شىء  ضهرى و ونس ! أوه.  ملوضوع آخر ، أين يناقض نفسه بعد ذلك يدلف البائس الذى ال يدرى
ن ال أكثر إذا كان .  لكم أ بقاس على شخصني رائعني مثلكما.  لكن قطعا لستما أشرارا كصاحبنا هذا ، شخصان متناقضان جائز.  عفو

ال يلحظ هو نفسه أنه يقول  ، بكل مكره وخبثه وجربوته ، ’ املمانعة ‘و ’ سلم والال حرب الال ‘و ’ الصمود والتصدى ‘و ’ النكسة  ‘منظر 
ألرقام امللكيات األجنبية لكل شىء تقريبا يقول إن كل شىء كان مملوكا لألجانب.  الشىء وعكسه ىف نفس اجلملة ويقول إن هذا  ، ، ويعدد 

بت  ، ’ البنك املركزى ‘يصورها كمؤامرة من .  كان مملوكا لألجانب وأزيح من بنك مصريقول إن حىت طلعت حرب نفسه  .  معناه أن مصر 
س ، وال يعرف أن هكذا بديهيات االقتصاد ، اإلجنليز ، السلطة   . وليست حبر ضرائب يغرتف كما تعود هو ، وقروض البنك األهلى فلوس 

حدى شركات بنك مصر توجه ىف غري االجتاه  ، ان يقول إن اإلمعان ىف التمصري خيار خاطئوهو نفسه كان يقول إن ك ، جدى كان مديرا 
م كانت أكرب من حجمهم احلقيقى.  الصحيح ومآله اخلراب البنك األهلى كان أمامه .  وكان ال بد ملا حدث أن حيدث ، كان يقول إن طموحا
فهذا مما مل يسمع به أحد ىف كل  ،  افس هو إنقاذه من اإلفالسلكن أن يكون دوره جتاه بنك من ، أو يرتكهم ينهارون ، إما أن يستوىل عليهم

م ملا فعلت غري ما فعلوا.  التاريخ حلركة الوطنية أو  ، طلعت حرب ، مع احرتامى . لو كنت مكا ومع مالحظة جماراته الشعبوية خلطاب ما مسى 
وشئنا  . ١٩١٩ختتلف جذر عن أى شىء بعد  ١٩١٩النهضة قبل  وطموحات ، هو ليس أمحد لطفى السيد ، التمصري أو للقيم الدينية البالية

الشتغال ىف السكك  ، ملاذا اشتغلت عنده  جدى (أم أبينا طلعت حرب هو أول جتسيد كبري لذلك السقوط  ومل تستمع لنصيحة والدك 
وال حىت رمبا مديرا   ، مل يكن اقتصاد كفئا هو ، امليزانيات ملعايري الىت ال ترحم ألرقام . ) ! ؟ أو حىت بقيت ىف إجنلرتا أنت وجدتى ، احلديدية
وال أعتقد حىت أن طلعت  ، مل أولول.  أ نفسى خضت ىف طموحات أكرب من قدراتى وأفلست.  وال ميكن للبنك األهلى االحتفاظ به ، كفئا

  ! وأيضا ال تعرف الولولة ، هلوكة املسكني إن لغة األرقام ال تعرف الشعارات أ.  فقط مات ىف هدوء بعد سنتني ! حرب ولول

 
  ؟ هل تعلمني نص قانون اجلزية الذى وضعه بن العاص والعاصية ملصر

خذ منها قدر ما نشاء وقت ما نشاء ’ خزانة ‘أنتم  : قانون بسيط جدا من مادة واحدة   ؟ لنا 
  ، بيت املال مع هذا أ مل أكن أحتدث عن اجلزية أو اخلراج أو املصادرة لصاحل

ت العربية الىت اجتاحت مصر املقدونية   ، الرومانية- أو عن ثروة كل واحد من تلك العصا
  ! طنا من الذهب ثروة شخصية خالصة البن العاهر األبرت والعاهرة األشهر ٥٥٠فقط أحتدث عن 

ريخ النهب  لتبعية أحيا  (املسلم -العرىبهذه ليست إال نقطة ىف حبر ىف    ، ولألقليات ولليهودلألجانب  ) املصرىورمبا 
  ! ولكل من جاء ليغرس نبتا أو يبىن طوبة على أرض مصر

ريخ النهب احلقيقى الذى جرى على أرض مصر ليف كتاب عن  من خطط :  سأبدأ من حيث نصحىن ضهرى!  أ أستطيع  هالة 
لرتا ولرت  ١٩٦من الذهب والبهار جلد الثور ويساوى أردبني مصريني واألردب  ارا ٧٠يقول إن عمرو بن العاهر والعاهرة ترك ثروة  ! املقريزى

أضخم من حجم اإلنسان الواحدة -عمالقة  ’ لة ‘ ٧٠:  هل ختيلىت األمر.  طنا من الذهب ٥٥٠أى اإلمجاىل  ،  كيلوجراما  ٢٠الذهب يزن 
ثته قائلني هذا مال حرام ومنهوب من غري حق وجيب أن يعود من حيث رفضا ورا -وكا ورعني-هل تصدقني أن ولديه  ؟ مملوءة ذهبا - البالغ
وىف قول آخر إنه  ، أوه أقصد األلف ، أقصد الرابع ،  إنه ابن العاهرة الثاىن ؟ وما أدراك ما معاوية (فلما علم معاوية أرسل وأخذه هو  ، أتى
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العاهر األبرت والعاهرة  ، املتعاص واملتعاصة (عمرو بن العاص والعاصية  هل تعلمني أن ؟ ) ! وعدوه اللدود عمرو أخوان ىف الز من ذات األب
كيلو جراما من الذهب يوميا حبلول كل   ٢٠٠مما يعىن أنه كان يرتبح حنو  ، أسبوعا ٤٥٠أسبوعا وال حىت  ٥٥٠هذا مل حيكم مصر  ) األشهر
هل تعلمني نص قانون اجلزية الذى وضعه .  نياء العامل اليوم حيققون هذااحسىب كم يساوى هذا القدر اآلن وابلغيىن كم واحد من أغىن أغ ؟ مساء

خذ منها قدر ما نشاء وقت ما نشاء ’ خزانة ‘أنتم  : قانون بسيط جدا من مادة واحدة ؟ بن العاص والعاصية ملصر مع هذا أ مل أكن  ؟  لنا 
ت العربية الىت اجتاحت مصر أو ع ، أحتدث عن اجلزية أو اخلراج أو املصادرة لصاحل بيت املال ن ثروة كل واحد من تلك العصا

هذه ليست إال نقطة ىف  ! طنا من الذهب ثروة شخصية خالصة البن العاهر األبرت والعاهرة األشهر ٥٥٠فقط أحتدث عن  ، الرومانية- املقدونية
ريخ النهب  لتبعية أحيا املصرى (املسلم -العرىبحبر ىف  ولكل من جاء ليغرس نبتا أو يبىن طوبة على  ، ولألقليات ولليهودلألجانب  ) ورمبا 

  ! أرض مصر

ت على النحو الصحيح حلسا أ نفسى مل أختيل هذه  ؟ ؟ أهذا معقول مليون دوالر يوميا ٨أو  ٧ !  للهول ؟ أمتأكدة أنك قمىت 
لقليل . األعداد لكن مل أحاول ختيل ماذا لو انتقلت تلك الثروات  ، على أية حال كنت أعلم أن ما يوجد ىف هوامش روما من ثروات هو ليس 

أهذا  ؟ بليون دوالر سنو ٣ ! إىل يد شخص واحد أو حفنة أشخاص ىف طرفة عني ، الىت تعبت شعوب وأجيال كاملة فيها آلالف السنني
ا ثروة تضاهى ثروة أغىن إنسان ىف العامل املعاصر ؟ معقول ء وأجداد  ، شخص ىف عمر كاملوحىت هذه حققها ال ، إ ريخ آ إن مل يكن عرب 

ء العاملرات عشرات امل يهاتضاهقل بل  ، أوه.  أسرته ككل   . الكوكب آنذاك واليوم عتبار جممل ثروات ، أو مثال تضاهى ثروات نصف أثر

أ أعرف  ! أوه  لرباءتك  طفلىت ؟ ضهمما نسبة ما ورثه عن أهله كمثل بع ؟ ما الذى اجتهد فيه ذلك السفاح األفاق كمثل هؤالء
ت وال ترهقى نفسك مبثل هذه األسئلة ريخ مكة:  ما ورثه هو ال شىء ! اإلجا أما عن  ، أما عن أمه فهى أرخص العاهرات أجرا إطالقا ىف كل 

ن عفيف ال يقول ألفاظا من قبيل ابن أسفل لسا ؛ هكذا لسان العرب  هالة- أرجوكى دعى ابنه جانبا فهو ابن األكرمني.  أبيه فال أب له
فلم يعرض على عثمان بن املعفن من كل هذه الثروة سوى ألف  ،  لكن مثة مفارقة استوقفتىن هى أن أكرم األكرمني هذا كان خبيال جدا ؛ السافلني

ه  ’ األبرت ‘السباب عن  ، دينار كى حيذف له من الكرهان لدى مجعه له لعلى  . السم وكان مقطوع النسل مثلهواملقصود به العاص أ
ما الذى أجهد نفسه .  ولعل عثمان هو الذى كان يطلب أسعارا عالية جدا من راغىب تعديل اللوح السماوى املنقوش على عرش الرب ’ أظلمه ‘
ء وال طاقة نواة الذرة ؟ فيه إمنا فعل ما  ، الرى وال الطائرة وال احلاسوبوقطعا مل خيرتع قنوات  ، قطعا هو مل يكتشف طاقة البخار وال طاقة الكهر

  ! ) وىف قول أصح عصابة عمر (سارع إىل االنضمام لعصابة دمحم :  هو أفضل منها مجيعا

 
لتقادماعلموا أن  ت عنها ! ال شىء يسقط    ! وحان وقت فتح كل الدفاتر ودفع مجيع الفواتري ، لقد انتهى عصر املسكو

بتم أو فعلتم ىف الـ  قريبا أن تعالوا لنجلس ونتحاسب العامل كله سيجربكم   . قر ماضية ١٤، ولنرى ماذا 
بته السعودية القرشية وسور األموية والعراق العباسية : لنسبة حلالتنا حنن األمور واضحة بال جلوس   ، فقط عليك أن تعيد أوال ما 

  ، بعدها سنجلس ، ) ال يهم ، الرومانية أو الپطلمية أو القبطية أو البيزنطيةالفرعونية أو املقدونية أو اهليلينية أو  ( من مصر
ألحرى بأن كل أموال ال:  والسبب بسيط،  ! لن جنلس:  أو    ! منا تموهپرتول ال تساوى ما 

:  روكيفيللر أو جيتس لسبب بسيط هذا حقق ما مل حيققه إديسون أو ) العاهر األبرت والعاهرة األشهر (ال غرابة أن عمرو بن العاص والعاصية 
م أما أنت  سيد هلوكة للتوضيح فامسح ىل أن .  أنه مجع على اجلاهز ثروة أمة كاملة تعبت فيها آلالف السنني لينهبها لنفسه ولبقية عصابته ىف أ

نري سنواجلزية واخلراج كانت  ، بعيدا عن الثروات الشخصية ! األرقام:  أغيظك قليال ببعض مما ال تفهمه ومل حيدث قط أن  ، تقدر مباليني الد
  . در أى قطر ىف أية مرحلة من مراحل اخلالفة القدسية عددا من سبعة أرقام إال مصر

إن أقصى ما تفتق عنه عقلكم العرىب :  وال أنكر أن هذا ميتعىن ويشفى صدور قوم غري أعرابيني ، مثة شىء آخر قد يغيظك حلد اجلنون:  مهال
 ، أرقام تذهلنا للوهلة األوىل نعم ، بعض هوامش الثروة نعم،  ب مصر نعمقد  - ية اجلديدة العبيطةاإلسالم وليس قوميتكم العرجببعا طأقصد -

ب العقل اليهودى ملقابل انظر ماذا  ب العامل كله:  لكن   ال تقارن ، لقد تفتق عقلهم عن كذبة جيدة احلياكة للغاية امسها املسيحية ! لقد 
سالمكم الساذج املفضوح س من ذلك الشعب الصغري الذى ميثل عقدتك الكربى ىف احلياة.  ائيا  ا أمساء أ س شديدى  ، هذه قصة طويلة  أ
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 قصة رمبا أرويها لك  ،  وأقل من عشرة آخرين وبطرسأمساء مثل يوحنا ،  الثقافة:  لديهم بعض مما ليس عندكمأو على األقل - الذكاء والدهاء 
 ،  حىت ىف شروركم أنتم األدنون ، لكن ما أريد قوله اآلن هو فقط أنكم ىف كل حلظة من التاريخ مل تكونوا إال األدنون ، سيد هلوكة ىف فرصة أخرى

  ! حىت ىف لصوصيتكم أنتم األدنون

كلها عاهرون أبناء   العمرية-عصابة احملمديةال أشك للحظة أنك تعلم أفضل مىن أن ال:  لذا سأعود ملا تفهم ، هذا عما ال تفهم وقد أطلت فيه
خذ األمور على حممل شخصى . عاهرات وتزوجوا من عاهرات فأجنبوا أطهر امة أخريت للناس ت  ، أرجو أال  لضبط مكو فأ ال أعرف 

صر مع أن  ، لة هائلة مع الكذبلكن لدى مشك ، وأؤكد لك أن ال مشكلة لدى مع العاهرات وال أبناء العاهرات ، شجرة عائلتك أنت أو 
قل ىل أية علمانية ىف هرولة عبمعصورة لألزهر لدى أول مواجهة مع  ، نيا . تقولوا عن أنفسكم أشرف الناس وأنتم حطيط حضيض األرض

سم عبمعصور ؟ الغرب ني األجماد اإلسالمية لن أفيض ىف التماهى املذهل داخله ما ب . اليوم أدهش حني أنظر لكتاب فلسفة الثورة الذى ألفته 
فوقها كلها  ، فقط ذهلت من الغالف اإلسالمى اخلالص حيث مل جتدوا رمزا للعروبة إال حشدا من القباب واملآذن ، العروبيةڤونية والشي
أنتم حلمتم  ، راحةبص . ذكورتكم على أطرافكما تعتادون أنتم محل الفتيات الرضيعات  تاإلهلا-النجماتعلى أطرافها اآلهلة الىت حتمل - األهلة

جديد مياشى پى فقط كى تكتشفوا أن تغيري املسمى لشىء أورو  ، لكنكم حاولتم الرتفع على اخلرافة الدينية ،  العمرية-بتناسخ أجماد العصابة احملمدية
ألنه كان النجاح الوحيد ىف  ، دوبعد برهة واحدة أدركتم أن ال بديل ألن تكونوا أسرى لإلسالم لألب ، هو خطة هائلة العبط وميةقالالعصر امسه 

صر أكثر ذكاء أو فهما للعرق العرىب من عمر بن احلطاب  ، التاريخ العرىب لقطع الطريق واسع النطاق وبصراحة مطلقة أشك متاما أنك أو 
ن عما كان يشغله  ، أو ىف احلقيقة أشك أنكم أكثر ذكاء من أى أحد على وجه األرض (واحلطابة  أو اسأله  ، ١٩٦٧ىف يونيو واسأل موشيه د

با .  ) مقولته الشهرية عن متكنكم األسطورى من القراءة مث من فهم ما قرأمت مث من تنفيذ ما فهمتم ماذا كانت النتيجة أن أصبحتم أشرس منه 
أ مل أقل أن أسابيعك .  ربأرجو أال تسىء فهمى  شيخ الع:  هنا أدين البن العاهر والعاهرة ذاك بشىء من االعتذار.  وسلبا لثروة مصر

ريخ املصريني تلك الىت حكم فيها حفيدك األعراىب اهلمجى  ، سنة كاملة أحلك سوادا بكثري ١٨هناك .  األربعمائة ومخسني هى أحلك فرتة ىف 
لضبطامل- اجللف  لضبط ، ورفيق دربه شيخ العرب هلوكة ، شيخ العرب عبمعصور - ثلك    . املثلكما 

أنت تريد أن :  لسؤال املهم ) العاهر األبرت والعاهرة األشهر (أنت أوىل من جدك عمرو بن العاص والعاصية  ،  هذا اهللوكةعلى أية حال 
اعلموا أن ال شىء يسقط :  البشرچندة فقط لنلقى نظرة على ما استجد على أ ! أ موافق ؟ أليس كذلك ، نتحد مع ذوى األعقلة أولئك

ت عنهالقد ا ! لتقادم العامل كله سيجربكم قريبا أن تعالوا لنجلس !  وحان وقت فتح كل الدفاتر ودفع مجيع الفواتري ، نتهى عصر املسكو
بتم أو فعلتم ىف الـ  ونتحاسب بته  : لنسبة حلالتنا حنن األمور واضحة بال جلوس .  قر ماضية ١٤، ولنرى ماذا  فقط عليك أن تعيد أوال ما 
 ، الفرعونية أو املقدونية أو اهليلينية أو الرومانية أو الپطلمية أو القبطية أو البيزنطية ( من مصر ، لقرشية وسور األموية والعراق العباسيةالسعودية ا

ألحرى ، بعدها سنجلس ، )  ال يهم بأن كل أموال ال:  والسبب بسيط،  ! لن جنلس:  أو    ! منا تموهپرتول ال تساوى ما 

 
لث ، بشر إما بناءون وإما لصوصال   ! وال شىء 

  ، ذروة الفئة الثانية -وبتفاخركم أنفسكم ، طغمة مثلث اليسار والعروبة واإلسالم-ال حمل للجدل أنكم 
قتدار حبيث جنحت فيما فشل فيه عمر بن احلطاب واحلطابة مع ذلك أعرتف لك أنك حالة متميزة   : ؛ لعبت دور الرجل الثاىن 

  ! لقتلتفادى ا

لضبط  هذا البائس قولك أن كل مصر كانت مملوكة لألجانب ! خلينا ىف البنك األهلى ! ما علينا ،  ’ بت ‘؟ أيعىن أن مصر  ماذا يعىن 
ا  ؟ هل كان لدى مصر بنوك وبورصة وعقارات وشركات نقل وسياحة وسفر وتصدير وتليجراف وحمطات إذاعة ومصانع  ’ استعمرت ‘أم أ

، كالىت ذكرها كلها  إخل …وأدوية وإمسنت ومساد ومطابع وصحف ومصائد أمساك وحمال سلع استهالكية كبنزايون وعدس وصالون ڤري أخشاب 
السم وكنت شخصيا أكاد أنساها ؟ هل كانت هذه كلها شركات زاهرة أنشأها املصريون مث جاء هؤالء األجانب ووضعوا اليد  وأسهب فيها 

ملزارع واملعادن؟  عليها بقوة السالح س جاءوا لينهبوا بلد متقدم غىن  ، مث جاء  ، نقوم بتصنيعها ويتهافت على استريادها اجلميع هل هؤالء أ
، وأطلعوه من الصفر املطلق على اخرتاعات امسها الطرق  ؟ أم هم جاءوا إلعمار بلد شديد التخلف ’ ينزحها نزحا ‘األجنىب ليحتلها عنوة و
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ا مثنا بعد أن كانت ال شىء زارع الكبرية واملصانعومشاريع الرى وامل ا ومعاد ا وزراعا هل نقل منرب .  ، ال شىء مطلقا ، وجعلوا ألرضه ومنتجا
، وال أقول جمرد حفاظ على شىء كان سيتآكل  ، أم تكرميا وتبجيال وحبا لإلسالم األزهر ألحد أعظم متاحف إجنلرتا سرقة لكنز ال يقدر مبال

السم بقى عند ويندثر لو ؟ هل خروج القطن من  ، وجاء إمپان جبيوشه وسرقها منهم ؟ هل بىن املصريون األفذاذ مصر اجلديدة الىت ذكرها أيضا 
ب ، هل كنا صناعة أو ما  ؟ مث ما العيب ىف أن جيعلو مزرعة ’ مزرعة ‘، أم هم الذين جعلو  ؟ وال يقولون لنا هل كنا نزرع قطنا أصال مصر 

ن كلمة تصدير مرادف عندهم لكلمة  ؟ وحىت لو كنا نزرع القطن فما قيمة إن يبقى ىف مصر ، أم كنا صحراء قبل ذلكصناعة - بعد ؟ أكاد أجزم 
  ! ب

وإن كنت أشك قطعيا  ، ألف فدان ٩١٦إىل  ٦، فتذكر أن ملكية اخلديوى إمساعيل لألراضى الزراعية ارتفعت من  تعود للكالم عن امللكيات
 . إسقاط.  أو يزورها معتقدا أن كل الناس مثله ال تستوعبها ، هو ليس لديه أدىن حساسية هلا ،  أشك ىف كل ذكر له لألرقام . ىف الرقم األول

ن صفقة السالح السو  ١٩٥٥ىف مرة الحقة قال إن صادرات مصر من القطن عام .  مرض نفسى يعىن سرتلينيا ىف  مليو ٣٥٠كانت ڤييتية  إ
صر األوحد ىف احلياة والذى جند له كل موارد مصر ، كى يهون من شأن اإلنفاق على السالح.  وهذا حمض عبط مضحك،  السنة  ، هاجس 

ا إذن  ؟ مليو ٣٥٠جعل صادرات القطن  ا برقم كهذا سنو !  super powerإ ء إىل جواره   ، إ ميكن أن تبىن سدا عاليا شامال حمطة كهر
سرع مما بنته له قروض وجيوش االحتاد السو  ، فقط على القطن ٠/٠ ٥ضريبة ب.  كل ستة شهور رقام كهذه .  ڤييىتكان ميكنه بناء السد 

لكاد ، تستطيع أن تبىن ما تشاء من مصانع السالح ا تبىن حىت القنبلة النووية وتستأجر كل عقول العامل مدى احلياة من .  ال أن تستورده  إ
فهذا هو الشىء الوحيد الذى حيسب فعليا  ،  أرجوكى خللى على جنب تكاليف مسلسل احلروب الناصرية ( . الدنيا منها فتحرم كل ، أجلها

ريخ مصر البائسة   . ) ! لباليني ىف 

ر وأنتم أربعة عشر ق ؛ ؟ أنت ما ينفعش معاك إال بلدوزر ضهرى ؟ إيه الوقاحة والفجور دى أنت ها تستعبطنا ؟ ملكية اخلديوى إمساعيل
لث ، البشر إما بناءون وإما لصوص.  وها قد حان وقت أن يقتلكم أحد ، تقتلون الناس ملثقفني واحلداثيني !  وال شىء  كل من يسمون 

 ، ية أو اإلنسانيةفتبنوا اجلنسية العامل ، شاركوىن فكرة أن الوطنية لقيطة ال أب هلا ، وراء فكرة املواطن اجللوىبمع مطلع التسعينيات إخل هرولوا  …
م يساريني عمى البصرية- لكنهم  ال وجود ملئات اجلنسيات القومية أو  ، نعم!   خنبة العامل احتدوا:  نسوا الشق الثاىن من الرأى -وبسبب كو
دة وال نقصان ينضوى أى إمنا حتديدا هناك جنسيتان اثنتان بال ز  ، لكن أيضا ال وجود لشىء امسه جنسية جلوبية واحدة فقط ال غري ، العرقية

حرصتم على رفع أمساء هؤالء البنائني العظام :  انظر ماذا فعلتم أنتم ! وجنسية قطاع الطرق ، جنسية البنائني:  عرق أو قومية أو فرد حتت أحدمها
ألكثر عرب متمصرين بدال منها -دمحم على وأبنائه- أنتم قطاع طرق فماذا كنتم  ! يعىطب ( من الشوارع ووضع أمساء أعراب جمرمني صرحاء أو 

أو من أين اشتق اسم  ، أين أنت  أمى كنت تقولني له ىف حلظة ما هى أصول سعد زغلول أو مصطفى كامل … ! ؟ تفعلون غري ذاك
  . ) عراىب

أعرتف لك أنك حالة  مع ذلك ، ذروة الفئة الثانية -وبتفاخركم أنفسكم ، طغمة مثلث اليسار والعروبة واإلسالم-ال حمل للجدل أنكم 
قتدار حبيث جنحت فيما فشل فيه عمر بن احلطاب واحلطابة متميزة لقد صمد عمر هذا ىف  ، نعم!  تفادى القتل : ؛ لعبت دور الرجل الثاىن 

إن املراوغني  ، بلى ! وهذا أدهى ، لكنك ال تزال حيا ، منصب اخلليفة عشر سنوات وهو إجناز هائل الدهاء بكل مقاييس التاريخ اإلسالمى
ىف الواقع هذه ستكون خدمة .  بلدوزر حيملهم لقلب الصحراء الغربية ويرتكهم هناك.  أمثالك ال يصلح ىف احلقيقة إال اقتالعهم من الوجود اقتالعا

تم مل يعجبكم معتقل أن.  ستتيح لك أن تتغوط كما كان يفعلها األنبياء املقدسني وأبطال التاريخ األشاوس الذين تريد إحياء أجمادهم.  لك
مو   . فلتذهبوا إذن للصحراء وتعيشون فيها كما حتبون ، بينما كنتم تلقون فيه رعاية صحية أفضل من الىت توافرت حلياة النىب دمحم نفسه ، جوانتا

 ، هذا إحياء وضيع.  حدةأو كأنكم وأمريكا من طينة وا ، وكأن كل الناس حقريين مثلك ، أ أتقزز منك حني تقول إن السياسة لعبة مصاحل
على كل  -ودا أو قسرا-وصاحب احلق ىف فرض رؤيته  (صاحب الرؤية الشاملة اجلديدة لكل العامل  ، صاحب الثورة التقنية.  أو رمبا إسقاط

ى عاملا خمتلفا ال يراه املتخلفون ألنه الوحيد الذى ير  -١إمنا  ، ليس ألننا منصفون مهذبون ونريد رد املعروف له ومكافأته على إجنازه اجلبار ، العامل
لعامل -٢ ، وال يستطيعون وغالبا ال يريدون العامل  ، كل العامل ،  ألن الثورة التقنية هى الشىء الوحيد الذى خيول صاحبه أن يفعل ما شاء 

لن ينجح أصال لو فكر .  نية فقطىف مصلحته األ -حىت وهو يستخدم القسر-صاحب مثل تلك الروية ال يفكر  ، ) اجلديد املقدام ، اجلديد
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ألصل صاحب مبادىء.  هكذا ملراوغة قليال ،  هو  ألحرى احملايلة ، ولو فكر   freaks ، مثلكممعدومى األخالق فهذا فقط ألنه قابل  ، أو 
لصغار الطفيليني على التقنية أما من يتآمر فهو ا ، هم يلعبون بشرف وع املكشوف.  من ما قبل التاريخ يستحيل إفهامهم أو التفاهم معهم

تيكم جبيوش جرارة صرحية.  الكبري ال حيتاج للتآمر.  الكبري ال يتآمر.  أمثالك لكن أنتم  من اختذمت من  ، أمريكا أو إسرائيل حني ختتصمكم 
لكلمات وإظهار عكس ما تبطنون وسي ، دجيول مثلكم األعلى ىف احلياة أو حني  ، اسة التمسكن حىت التمكنيال تعرفون إال املراوغة والعبث 

تكم:   تصلون ملرحلة السالح .  هى ديدنكمية اللعب القذر الضرب حتت احلزام التزييف التشويش والدمياجوج.  أخذ الشعوب درعا بشر لعصا
.  أغبياء وجهلة ’ انالصحفيون الشب ‘ألى مدى  - هالةوعذرا لك  - أقصد  ،  وتعرفون أكثر من غريكم ألى مدى هذا شعب غىب وجاهل

طب إللى جاب احلصار هو .  مث تقولون احلكام العرب ضعفاء ال يستطيعون رفع احلصار عن الفلسطينيني ، سنوات مثال تقولون لنا املقاومة
  . أو تنقذ غزة من مصريها النووى ، خليها هى إللى ترفعه.  خليها تنفعكم . املقاومة ومحاس موش احلكام العرب

؟ أم أنه أكمل  ؟ هل لف على فالحى مصر املنتجني املبدعني العظام واستوىل عليها فدا فدا منهم مساعيل األراضى دىجاب منني إ
لألسف لعله ىف حاجة أيضا ألن يذكره ضهرى .  وأصلح وافتتح القناطر اخلريية ومشروعات أخرى حبيث أضاف هذه األراضى ملصر من صحاريها

، ملكية خالصة حملمد  كانت املعروف من األرض كل األرض.  كن تعرف أصال شيئا امسه امللكية اخلصوصية لألرضمل ت - كأية ملكية- أن مصر 
ألن أحدا  ، ؟ طبعا مل جيب أحد هل كان إمساعيل ينهب األراضى أم يهب األراضى.  امللك للملك ، هكذا تنشأ أية مملكة ىف الدنيا.  على وورثته

  ! احلكام العرب ال يستطيعون رفع احلصار ! ال عقل لدى أحد أصال يةيف والتشويش والدمياجوجمع التزي.  مل يهتم أن يسأل

 
  ، االستقالل نفسه سرقة ال حتتمل التأويل ،  ميم القناة سرقة ال حتتمل التأويل

عطاء أنفسكم (األخذ من األغنياء وإعطاء الفقراء هو سرقة ال حتتمل التأويل  لك    ، ) ؟ فما 
  ، كل نشاط قمتم به ىف حياتكم هو سرقة ال حتتمل التأويل

ب من ب العامل الثالث:  من الذى  ب االستعمار ، االستعمار هو الذى    ! ؟  أم العامل الثالث هو الذى 

صر وهلوكة- ماذا تنتظرين  هالة من سليلني أصيلني للهجامة العرب اللصوص قطاع الطرق  ف لقد قالت ىل أمى لألس ! ؟ غري هذا -مثل 
صر ليس إال لصا هذا الكالم مرارا ومل أستمع هلا وتكرار جمد أسالفه  ، كل ما يريده إحياء ما قامت به قبيلته من قبل لنهب مصر ، ؛ قالت 

م املباركة ب وأمثر خريات كثرية وأن مصر هؤالء اكتشفوا فجأة أن جهود أسرة دمحم على مث انفتاحنا الرائع على االستعمار الربيطاىن قد جل.  وغزوا
لثروات  ، إىن أكاد أبكى  هالة كلما تذكرت كيف كنت استخف حبكمة أمى العظيمة هذه.  وأن ها قد حان وقت القطاف ، امتألت 

 . وتوىل وكل ما فعلته معها أن رحت أطمئنها أن هذا كله كالم قد مضى ، وواصلت االشتغال معهم بعد عودتى ، وعصيتها وسافرت للكويت
ن ما ىف ال ، بكيت مبعىن الكلمة  هالة  ؟ ال أدرى كيف حدث هذا.  چيينات ال ميضى وال يتوىل أبداحلظة أن أقنعىن صديقى اجلديد ضهرى 

ها.  لقد كانت أمى ىف نصف عمرى عندما كانت تعرف كل هذه األشياء كيف ال أبكى .  ال أعلم ؟ هل أمحد لطفى السيد ؟ من علمها إ
هل بسبب تشرىب لألفكار  ! ؟ ا فتأستخفوخبراقىت وغرورى مل أفعل إال أن  ، حىت قبل أن يكتشفها واتسونچيينات مى كانت تفتش عن الوأ

ثر عقلى الباطن دون يدرى بكالم اليسار عن أن البشر أنفسهم سواء ، احلداثية القائمة على الفردية التنافسية والفرص املتساوية لكل البشر  ؟ أم 
لثا للحياة ، لكن املؤكد أىن مل أكن أعلم مطلقا ، ال أعلم ماذا كنت أعلم   ! امسه العروبة ، امسه القبيلة ، أن مثة طريقا 

ملناسبة حني كانت تذكر أمى هذا املصطلح مل يكن األمر يعىن ىل شيئا مطلقا (سليل بىن مر  نه قروى ، و ا تعايره  بينما   ، أو ختيلت أ
مثاهلم ؛ ! أنه ليس قرو ، العكس كانت تقصد وكم من قرية تقع ىف ختوم عاصمتها مشاال حتمل  ، أما اليوم فأعلم كم هى حمافظة أسيوط موبوءة 

بعد ما بدد إللى أخده ولقاه .  فدان وأخد الباقى ٢٠٠سليل بىن مر ساب  ، ) من شاكلة بىن قرة وبىن حسني وبىن عدى حىت احلواتكة أمساء
نيني ١٠٠أخد  ، موش مكفى إللى  ، فأمم القناة ، ال من مسيحيني وال من غري مسيحيني ، وبعد كده لقى كل األرض موش مكفية . فدان 

 ، شركات ومصانع ومتاجر وكل حاجة ، صادر كل أمالك األجانب.  موش مكفية برضه.  إمنا موش مهم ، هى أموال أرامل وأيتام اشرتوا أسهمها
لو  ، كل واحدة من هذه مجيعا.  ومساها اشرتاكية ، استوىل على كل شركات ومصانع ومتاجر املصريني.  وش مكفية برضهم.  ومساها التمصري

ا ميما ، وال متصريا ، هذه ليست إصالحا زراعيا ، شئنا تسمية األشياء مبسميا سرقة ال حتتمل :  هى فقط ببساطة متناهية ، وال اشرتاكية ، وال 
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األخذ من األغنياء وإعطاء الفقراء هو سرقة ال حتتمل  ، االستقالل نفسه سرقة ال حتتمل التأويل ، القناة سرقة ال حتتمل التأويل ميم!  التأويل
عطاء أنفسكم (التأويل  لك  ب من كل نشاط قمتم به ىف حياتكم هو سرقة ال حتتمل التأويل  ، ) ؟ فما  االستعمار هو الذى :  ، من الذى 
ب االستعمار ، مل الثالثب العا نيني أمثالك ( ! ؟ أم العامل الثالث هو الذى  أ  ؛ حىت ال تسىيء الظن ىب أ ال أقصدك أنت وال أى من العر

وشاهدت  ، وتعلمت بعض الصناعة فاستولت على كل املصانع ، أقصد أساسا البالد الىت كانت تعرف بعض الزراعة فاستولت على كل األرض
أما هوام الصحراء الذين ال يعرفون السكن أصال ومل حيدث يوما أن اعتربوا أرضا ما أرضهم أو اهتموا  ، ه النقود فاستولت على كل البنوكشيئا امس

  . ) ميكن أن يفتيك فيها صديقى ضهرى أفضل مىن ’ أراضيهم ‘رتول پفقصة أن االستعمار ينهب ،  الستقرار ىف مكان ما أ ما كان

  ! لقد مسح هلوكة وأمثاله العقول لدرجة أن أحدا مل يعد يسأل أى من مثل هذه األسئلة البسيطة ! ة والفجور للوقاح …

ب العرب ىف املقابل ؟ فلسطني ؟ احلجة.  أموالنا ردت لنا.  ال توجد حجة ؟ احلجة هذه الىت   ، يكفى فقط مصر.  ال أحد يتحدث عم 
لكامل تقريبا لو .  يكفى البنك األهلى املصرى ؟ ملاذا يهود كل بالد العرب أو حىت كل مصر.  معصور حىت آخر مليمبها عب ، كانت يهودية 

ما احلقيقيني من اليهود ينموان ويزدهران ىف مناخ حداثى حر ال تكفى كل  ، ألصبح اآلن شركة من فئة الرتيليون دوالر ، ترك هو ومصر ألصحا
سيناء من  ٢٠أو يشرتى  ( رتى مائة فلسطني ومائة قدس ومائة أقصى ومائة صخرة من سوق العقاراتإنه وحده يش.  مصر احلالية تعويضا له

ا إسرائيل ىف  ا الفادحة على عبمعصور ١٩٦٧تلك الىت أخذ ت الىت أخذوها من أورو .  ) ختليصا جلزء يسري من ديو اپ وأمريكا منذ إن جمرد املعو
م أخذوا النقود . تعادل مثن فلسطني عدة مرات ، أوسلو ألرض ، لكن العجيب أ هل هم على هذه الدرجة من الغباء .  وال يزالون يطالبون 

ل ، حبيث مل يفهموا معىن هذه األموال كالعادة من خري أمة الىت شعارها مع اآلخرين شحات ،   ڤانيليا كالعادةأم هى جمرد سفالة وبلطجة بسيطة 
بل هم قبضوا  ، ومل يسدد مثنه ١٩٤٨كل هذا وذاك بفرض أن أحدا أخذ شيئا من الفلسطينيني ىف .  أقصد عن يد وهم صاغرون ، وأ سيدك

ا وبثمنها معا ، الثمن على أمل تعيد هلم اجليوش العربية األرض أيضا كانوا ميلكون  ، أو بفرض أن هؤالء أشد شعب ىف العامل ختلفا.  فيظفرون 
هم قد طردوا رغما عنهمأو حىت أصال أصال . شيئا ذا قيمة أصال من قبل استيطان يهودى ظل مساملا لعقود بينما أمني احلسيىن يربط كل  ،  اعترب

ذا بل بعدها يذبح الرأس بعيدا  ، أربعة أجزاء كما دجاجة لضهرى.  يهودى تصل له يداه ألربعة جياد وميزقه إر  ، ’ سم هللا ‘مث ال يكتفى 
  . شرعا

هل كان سيكون هناك  ، أوال وأخريا . إمنا تركوها خلطط ىف نفس يعقوب ، بدو واألرض ال قيمة حقيقية هلا عندهمهم ىف خامتة املطاف 
 shouldالذى تطنطنون به طوال الوقت يستخدم دائما أبدا كلمة  ١٩٤حىت قرار الالجئني  ؟ لو قبل العرب قرار التقسيم ، الجئ فلسطيىن واحد

والسبب  ، لكنكم ال تفهمون ، وعن شرط العيش ىف سالم ، وعن التعويض ، ويتحدث عن إعادة التوطني ، جباريةاإل shallوليس  ، االختيارية
فقط أذكركم ىف   ، ما أفهمه أن من صنع املشكلة يتحمل مثنها . ى شىء أقل من إلقاء إسرائيل ىف البحر ، وحىت اليوم ، بسيط مل تقبلوا ساعتها

بتموه من اليهودقود الأن كل ن ، كلمة يتحمل مثنها وإن كنت شخصيا ال  ( ٢٤٢أيضا أذكرك  أخ هلوكة أن قرار .   پرتول ال تكفى لسداد ما 
ألمم املتحدة ملرة،  ) أعرتف  ا تقصد  ، ’ حل مشكلة الالجئني ‘فقط يتحدث عن  ، ال يذكر كلمة فلسطينيني  الىت تفسرها اسرائيل على أ

عتبار أن الالجئني الفلسطينيني قد حسم أمرهم  ، مشكلة الالجئني الوحيدة الىت مل يتم تسويتها حىت اآلن ، العربية الالجئني اليهود من البالد
م ىف سنوات االستقالل األوىل ، بقرارات القيادات العربية حرة اإلرادة أ أتكلم عن أموال يهود مصر ويهود املغرب  ، هنا  هالة.  برفض إعاد

فلست خبريا جدا  ، ومل يعرف أحد أين اختفوا واختفت أمواهلم ، أما يهود اجلزيرة العربية الذين تبخروا لألبد منذ قرون ،  أعرفهاوالعراق الىت
لظبط كالمى إللى قلته لك ىف .  بقصصهم هل تريدين اإلحياء أىن مل أكن أملك كل هذه الردود  ؟ ملاذا تبتسمني أيتها اخلبيثة ؟ ٢٠٠٥موش ده 

س :  على فكرة ؟ جايز بعض حاجات استجدت ! رمبا ! ؟ الناصرية ساعتها-يةلوكعصابة اللصوص اهلعلى  أ مل أخربك أىن تعرفت مؤخرا 
م قريبا ، أمساؤهم ضهرى وإدوارد ومساء وونس وروميو وسوسن وأسد وآخرين ، لطفاء   ! آمل أن أعرفك 

وزعه على الفقراء كى يشرتى به حناجرهم  ، يدة ىف كل ما قلت أن ما سرقه عبمعصورةالنكتة الوح ، أ ال أقول نكتا ؟ ملاذا تضحكني
ريخ السياسة مصطلح  أو ملعاركه الفاشلة املختلقة فيما أمساه القضية  ، ٠/٠ ٩٩.٩٩وأرواحهم ىف استفتاءاته املضحكة الىت أدخلت للقاموس 

وإن كان على أن أعرتف أن طبعا ال الرأمسالية وال االستعمار كانت لتستطيع .  بشىء منه النكتة أنه ىف كل األحوال خسره ومل ينتفع.  الفلسطينية
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ا مل يكن ىف خطتها أن تفلس وتنتحر مثلكم ، أن تنافسكم على شراء احلناجر واألرواح هذا ا ال  ، أو لو شئنا صياغة أخرى ، لسبب بسيط أ أل
م أل إلرادة احلرة للجميع ، خذ وهات ، إمنا كل شىء لديها فوق الرتابيزة ، مثلكمخفية  چندات سوداءتستطيع خداع الناس والتغرير    !  و

 
  ! يوجد فقط احلرب على الفقراء ؛ ال يوجد شىء امسه احلرب على الفقر

  ! يوجد فقط القضاء على املتخلفني ؛ ال يوجد شىء امسه القضاء على التخلف
  ! فقط صراع وجود يوجد ؛ ال يوجد شىء امسه صراع حدود

  ! يوجد فقط اخلروج من اجلغرافيا ؛ ال يوجد شىء امسه اخلروج من التاريخ

أ لست ديكتاتورية .  أ شخصيا لست ضد أن تصادورا كل مليم ىف البلد:  ها أقول لك مفاجأة رمبا مل ختطر ببالك أبدا ،   هلوكة
.  وكما حيلو لكم ، افعلوا كل ما حيلو لكم.  أ لست ضد أى شىء.  د القومية العرجبيةأ لست ض.  أ لست ضد احلقد الطبقى.  پروليتارال

لقوة أو  ، ال مانع عندى أن تنهبوا كل ما لدى أى أحد ىف العامل:  أكرر إن مل تكن قد صدقت ما قلت.  فقط بعدها اعطو اقتصادا جيدا
ى مسمى ت أو  أن تكتشفوا بعد مخس :  لن أعرتض إال ىف حالة واحدة ، أو حىت على أنفسكم ، فقراءوأن توزعوه على ال ، حتت مسمى املعو

فتفاقم البؤس والعذاب واحلرمان  ، وأجنبوا املزيد من الفقراء ، وأن كل ما تغري هو أن هؤالء الفقراء تزوجوا بسهولة أكرب ، سنوات أن مل حيدث شىء
م شراء السالح أوال (أضعافا  ت أو ىف حال ظهور ثروات ىف أراضيهم هذا طبعا إن فا طبقا لفهم هذه  ، كى يقتلوا بعضهم البعض ، ذه املعو

ت   .  هذا فقط هو ما ال ميكن أن أقبل به . ) القبائل لألولو

لضبط ضد االستعمار:  سأفاجئك مفاجأة أخرى لضبط  يعيدها . أؤمن أن على االستعمار أن يعيد بالد هؤالء الناس هلم ! أ مثلك 
ولو ما قبل التاريخ يعيدهم ملا  ، الصناعة-الصناعة يعيدهم ملا ما بعد-لو كانوا مثال ساعتها ىف عصر ما بعد . بنفس احلالة الىت وجدهم فيها عليها

وال  ، كما هىهم حيبون معيشتهم  .  ما أعلمه أنكم تعلمون أكثر مىن أن هذه الشعوب ال تتمثل أى مستوى للمعيشة أفضل.  ما قبل التاريخ
لطاملا هبطت .  ’ املستوردة  ‘وغري مستعدين لتجربة أمناط حياة أكثر حببوحة أو نظافة أو انفتاحا على أساليب احلياة  ، يرون غريها أسلو للحياة

ت أمريكا وأورو  ب عرق الغري ، اپعليهم معو إمنا كل  ، مستوى معيشتهممل يرفعوا  ؟ فماذا حدث ، أو حىت بعض ما تفضلتم عليهم به من أموال 
م استخدموها ىف إجناب أطفال أكثر م  ، ما حدث أ لضبط  لتحيؤالفرصة الذهبية ل - معهم من خالل اقتسام هذه اللقمة اجلديدة-مينحو مثلهم 

 ، بة والقومية واملالوعة وهلم جراأيضا ما تعلمونه أكثر مىن أن كل حدوتة االشرتاكية والناس الغال.  نفس أسلوب احلياة املتوارث املتخلف املدقع
  . اهلدف منها إثراء حفنة كأمثالك من ال شىء

لثة ت:  إليك مفاجأة  أ أومن مثلك بعامل قائم على الشراكة .  ولست ضد أن تكون حىت مليون دوالر للفرد الواحد ،  أ لست ضد املعو
ت شرطا ولو واحدا على األقل يساعدها على حتقيق رسالتها ىف .  البناءون يدفعون وأنتم تنفقون ، وعلى األخوة اإلنسانية فقط ضعوا هلذه املعو

فليبحث عن لقمة  ، لو مل يشأ ، أهال وسهال ، لو شاء أو شاءت حياة الرفاهية.  أن تدفع مقابل تعقيم الرجل أو املرأة لنفسه:  القضاء على الفقر
وما  ، ) لذات نقود الغري (ما أسهل إنفاق النقود  ، سيدى ، عفوا.  شكوى وال ابتزاز بال بلطجة وال ، بنفسه - ومن شاء من إجناب-عيشه 

ليس فقط عند منوذج املدينة القدمية اعذرىن إن كنت ال زلت متجمدا  . ) يؤهلك هلذاچييناتك ما لذات لو مل يكن ىف  (أصعب توليد الثروة 
إمنا لكوىن  ، مون أنتم البدو حوهلا كل األعوام تتحينون حلظة االنقضاض والنهب والسلببينما حتو  ، ذات األسوار الىت يسكنها بشر مهذبون

ز  ’ جعلوىن جمرما  ‘وأن مليو من أفالمكم املعنونة  ، منوذج الچنتلمان األنيق واللص األشعث ، عند منوذج الشارع اللندىن القدميمتجمد أيضا  مل 
لظروفطة ذلك أن ما أعلمه ببسا ، مىن شعرة واحدة حلرب على و  ، أن ما جيعل الشخص جمرما هو چييناته وليس ما تسمونه  أن ما يسمى 

ائيا ال يوجد شىء !   ؟ ما الذى جعلهم فقراء سوى فشلهم وكسلهم ، أساسا.  إال يوم يتحول إىل حرب على الفقراء ، الفقر شىء لن جيدى 
ال  ! يوجد فقط القضاء على املتخلفني ؛ ال يوجد شىء امسه القضاء على التخلف ! اءيوجد فقط احلرب على الفقر  ؛ امسه احلرب على الفقر

  ! يوجد فقط اخلروج من اجلغرافيا ؛  ال يوجد شىء امسه اخلروج من التاريخ ! يوجد فقط صراع وجود ؛ يوجد شىء امسه صراع حدود
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  ! ليسوا عر وليسوا مسلمني

لذا دعىن آتى إىل لب  ، دل الكالمى الذى ميكن أن ميتد ليوم القيامة أو ليوم متكينكم ىف األرض أيهما أقربأ أعلم أنك تستمع مبثل هذا اجل
 ؛ املصريون قوم طيبون مساملون حمبون وأنتم الذين حاولتم تعليمهم الكراهية ؛ ! املصريون ليسوا عر وليسوا مسلمني:  وأقوهلا لك صرحية ، املوضوع

إىل ما قبل هبوطكم املشئوم علينا قبل ستني عاما كان من مظاهر احلياة .  نزحا - حسنا-وليس  ، لذات لو استعمار ، الستعمارهم طاملا عانقوا ا
نيني وأحبوا اإليطاليني وأحبوا اليهود وأحبوا األرمن وأحبوا كل ضيف أو وافد.  اليومية للمصريني حبهم لكل أجنىب ابن حضارة كلها  ، أحبوا اليو

لضبط ما أراده اإلجنليز حبكم طبعهم وطبيعتهم ، أحبوا اإلجنليز قليال واحرتموهم كثريا.  مجا حلد التآخىحبا  هل .  ال لشىء إال ألن هذا هو 
نيني أو اإليطاليني أو األرمن لغري واالحتفا ؟ تعرف ملاذا مل يطلق املصريون نكا على اليو ل واحلياة ألن هلم نفس طبائع حب الناس واالختالط 

لضبط ، االجتماعية م مصريون مثلهم  لبخل على اليهود ومل يطلقوا أية نكات .  لتاىل اعتربوهم أهال وكأ لكن هل تعرف ملاذا أطلقوا النكات 
ك أحد ملشروب أو حني يدعو .  لكىن فهمت بعضها ، أ ال أحب الطبائع املصرية كثريا ؟ وكالمها شعب ال حيب االختالط كثريا ، على اإلجنليز

هل أنت  ‘إمنا يقصد  ، بعد قليل فهمت أنه ال يقصد البخل حقا . ’ ؟ هل أنت خبيل ‘يرد عليك مستغر  ، وجبة طعام فتحاول االعتذار
لناس ، ألن اإلجنليز آهلة كما وصفهم جنيب حمفوظ ىف ثالثيته.  ’ ؟ متعاىل ر املصريني ليس وىف نظ ، لكن اليهود بشر ، فمن حقهم أال خيتلطوا 

:  اإلجابة ؟ مل ال تسألىن عن ملاذا معظم النكت عن الصعايدة.  يعىن النكت على اليهود من قبيل العشم ال أكثر ؛ من حق البشر أال مييلوا للعشرة
لنكات ثرا بعاداتكم وأغرقوه  س مهذبون وطيبون فاختاروا أكثر فريق منهم شبها بكم أو  ا بعض حىت ا.  ألن املصريني أ لنكت على اليهود 

عاوز  ؟ فخمتو خبيىب.  وأنتم  سكان املغارات هم أسوأ جيتو ىف التاريخ املصرى ، فهم ال حيبون أن يعيش وسطهم أحد ىف جيتو ، التلميح إليكم
لغاصبني أمثا ، أقول لك إن املصريني شعب مسامل وحكمه هو أسهل حكم لشعب ىف العامل م حىت رحبوا  صركلدرجة أ نعم  . لك وأمثال 

م م  ، يزدرو ملون أن تتغري طبائعهم يوما،  أتباع إله الشر الصحراوى - حىت من قبل أن يوجدوا أصال- نعم يعتربو م  ، لكن مع كل ذلك  إال أ
  ! چيينات ال يتغري أبداال يعرفون أن ما ىف ال ، هم سذج:  هات ودنك-

 
ى لألبد وم   . ن اجلذور مقولة إن مصر مستهدفةإن قيام إسرائيل أ

  ! العرب ؛ قطاع الطرق القادمون طوال الوقت من الشرق : لقد كان احلل الغائى ملعضلة األمن القومى املصرى التارخيية

مة ريخ كامل ! هو الذى يتكلم عن النزح والنهب ،  أ مذهول أن النصري األشهر للعروبة:  بصراحة   ، طول والعرضريخ مستوىف ال ، إنه 
العاهر األبرت  (أمل حيدث أبدا أن قرأت مثال عن شخص امسه عمرو بن العاص والعاصية  ! طول قرون الزمن وعرض رموز الغصب واالحتالل

ارة تعتقد أن  واحلض ، الرومان واإلجنليز واألمريكان حضارات.  مبدئيا أرجوك بالش سرية اإلجنليز.  تعريف النزح هو النزح ! ؟ ) والعاهرة األشهر
وندرس  ، ونشوف مني إللى احتلو من غري حضارات التاريخ الثالث املعروفة ، خلينا على قد ! إمنا تزرعه ، لذا هى ال تنزحه ، كل العامل ملكها

ا .  رة ويقطع عليها الطريقومني فيهم اهلمجى النزاح الذى ميرق على احلضا ، مني فيهم املتحضر البناء الذى حياول حماكاة حضارة عصره ومواال
النزح الذى جعل املصريني يطلقون على تنعم سارقيه  ، لكن مل ينزح شيئا لبلده األصلى وأوقف النزح خلزائن اخلليفة ، أمحد بن طولون مل يكن مصر

 ؟ ما العالقة بني النصب والنصح ! عجيبة . ’ صح ‘ويطلقون على الفهلوى النصاب صفة  ، ) وليس اللندنة مثال (بثرواته وعرقه لفظ البغددة 
وأحيلك لصديق ىل امسه ونس يريد عمل  ، واألمثلة ال تنتهى (لقبكم القدمي ألمراء املؤمنني  ’ الناصح ‘ ؟ هل تعرف ما هى ، ال بد أن مثة عالقة

  . ) ! قائال إنه أكرب املسكوت عنه ىف التاريخ ، حبث عن العرب ىف الفلكلور املصرى

أقصد طبعا كتاب مجهورية أفالطون —ممن كانوا يرتبون حسب الكتاب  (املماليك  ، الفاطميون ذات الشىء ، الشىءاألخشيد ذات 
يعىن ال عرب وال فرس  ، دمحم علىة اجلميع ذرو لطبع مشال أفريقية و أمازيغية من أصول إما أوروپية شرقية وإما كل هؤالء  ، ذات الشىء ) الفاضلة

إلعمار والبناءوطبيع ، وال عثمانلية لتاىل أن يكون املشرتك بينهم كلهم ولعهم  جعلوا مصر أن  -والطبيعى بذات القدر–املشرتك اآلخر  ، ى 
م عبيد ؟ تتعالون عليهمال أدرى ملاذا  ، فعال (مل تكن هلم والية وال خالفة خارجية كى يرسلوا هلا شيئا  ، املستقلة مركزهم ذه  ؟ هل أل هل عبيد 

الكتساب الذين حتدث عنهم يونج وحكموا روما يومااملواص نيني  ، فات أسوأ من العبيد  أم هل  ترى تعتقدون أن لكم على هؤالء اجملريني واليو
ن  - ’ سادة ‘  ، واألملان درجة جملرد أنكم اخلطافني وهم املخطوفني   -  مرضى اإلسقاط  - هجامة الليل  - هوام الصحراء  - عر
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لكن أحدا ىف الدنيا ال ميكن أن يباريكم أنتم  ، حىت األيوبيني واألتراك كانوا مهجا هدامني وقتلة وأيضا نزاحني.   ) ؟  حثالة چيينات الكون
على اجلميع قانون ينطبق  ، ألن قطعيا ال أحد جاء من الغرب ونزح شيئا ، أسرة دمحم على مل تنزح شيئا للخارج ،  أخريا . مهجيتكم وغباوة نزحكم

حلسن احلظ أن نشأت دولة إسرائيل لتحمى  (أو لعل ذلك هو التعريف الدقيق لكلمىت شرق وغرب  ، بدءا من املعز وليس انتهاء بتشرتشل
جليب ليتبقى فقط ذلك ا ، ولتحل مشكلة األمن القومى املصرى مرة واحدة ولألبد ، حدود الشرقية من غارات الرببر القادمة من الشرق اآلسيوى

دته لطبع عاش كل أولئك حياة الرتف والنجاح بفضل ملكهم على مصر .  )  الصغري املسمى غزة الذى يتحتم علينا التعاون حنن وهى إل
ستدامة خريها بل ينهبها كما اجلراد حىت اقت ، لكن أحدا مل ينزح منها للخارج إال أنتم أيها العرب ، وحرصهم على ازدهارها الع وأحدا مل يعىن 

ىف حال مجح خيال  ( ممن مل يعرفوا من البناء إال ثالث قطع حجر للغائط ، إال أنتم أيها اجلهال املخربون كما يسميكم ابن خلدون ، اجلذور
 هل هناك ىف التاريخ كله حالة إسقاط نفسى تثري الشفقة . ) ! أحدكم وقرر رصها فوق بعضها قبل أن يبدأ ىف استخدامها االستخدام الشرعى

  ! ؟ عرىب يتحدث عن نزح اإلجنليز لثروات غريهم:  وتغلى الدم ىف العروق معا أكثر منك

اآلن فقط فهمت  ! له وصف ةالبكباشى إللى موش القي:  لعلى أخريا عثرت على اإلجابة على السؤال الذى طاملا حري أمى؟  غزة ؟ إسرائيل
.  أفريقيا كلها مل يتغلغل فيها العرب ، وعلى العكس من الدول العربية ىف آسيا ، عامة . وملاذا فعله بذلك السعار اجملنون ، ملاذا فعل ما فعل

رمبا -لكن العرب ىف أية دولة أفريقية  ، سور بني آه وألغرب العراق وشرق  ، السعودية اخلليج اليمن األردن فلسطني العراق غالبية عربية طبعا
.  الشتات األفريقى لو شئت التسمية.  لكن كأقلية جائرة ال أكثر ، بيحكموا معظم البالد معظم الوقتجايز  . هم أقليات حمدودة -ستثناء ليبيا

حتديدا ذلك .  )  هو سؤال طرحه على ضهرى يوما ، بيىن وبينك ( ؟ أمل تسأل نفسك ملاذا كلمة غربة واغرتاب وتغريبة كلها مشتق من كلمة غرب
لعزلة عن جذورهم ؛ إسرائيلاإلسفني أقصد بعيد قيام هو سر السعار الذى أصاب هذه األقليات  وأن مآهلم هو التهميش إن مل يكن  ، أحسوا 

دة خلطر هو سر مسارعتهم لالستيالء على السلطة ىف مصر ىف  ، الطرد أو اإل  ،  األدهى . مث ىف السودان وهلم جرا ، ١٩٥٢وهذا اإلحساس 
ا  خاص جداوضع  إن غزة البائسة.  كذا سعارهم اآلخر ىف قتل اليهود واملصريني.  ت صدفة أن سعار اإلجناب املتفرد عامليا ىف غزة مل أل
ومن مث ستظل جرذا مسعورا إىل أن نقتله  ، عن الكتلة العربية الرئيسةكما اجلزيرة لكن املعزول جغرافيا  ،  الكيان الوحيد ىف العامل ذو األغلبية العربية

  . يوما ونرحيه من عذابه

هو ىف نفس الوقت أحد أكرب  ، رمبا كان وجود إسرائيل ومحايتها لألبد حلدود مصر من موجات النهب العرىب ، ىف مقابل كل هذا …
  . األسباب وراء ما جيرى اآلن من حتول ماليني املصريني إىل املسيحية والعلمانية

ألمان …   ! لقد أحسوا 

  ! ؟  شيخ هلوكة ، أو هل لديك تعريف أفضل من هذا لألمن القومى …

ى لألبد ومن اجلذور مقولة إن مصر مستهدفة:  أشرح لك ، لو فهمك على قدك … لقد كان احلل الغائى ملعضلة  . إن قيام إسرائيل أ
  ! العرب ؛ قطاع الطرق القادمون طوال الوقت من الشرق : األمن القومى املصرى التارخيية

 
  ، إن مل تكن تسبقها ، خبطوةاپن خطوة مصر كانت تسري مع اليا

  ! لوال أن ظهر لدينا أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول ومجال عبمعصورة

.  سأجيبك أ ؟ اپنفكيف مل نصل ملا وصلت إليه اليا ، ن امليجى بدءوا ىف نفس الوقت مع دمحم على ’ الظامل ‘أخريا يستنكر ضرب املثل 
س به هرا مع انقالبة القرنوأص ، مصر قطعت من التقدم شوطا ال  لفعل شيئا  مصر كانت .  حىت نشبت احلرب األوىل ١٨٩٠من  ،  بحت 

ا ىف  ذات اللحظة من  ، ’ حدث ذات مرة ىف الغرب ‘تبىن على حنو ال يقل إدهاشا عما كان يتم ىف ذات اللحظة من بناء كلود كارديناىل لبلد
ألحرى من بناء كل كاليفورني ، بناء كل هولليوود مثال ملناسبة .  جملرد العلم لو مل يكن قد مر عليك ، أ أحدثك عن أمجل فيلم صنعه بشر (ا  و

دية على اإلنرتنيت أشبة بذهاب ذلك املستثمر الذى أصبحت البطلة أرملته ليعمر  ، زميلىت هالة أيضا يعجبها هذا الفيلم ا الر ا تعترب كتا أل
تيه السكك احلديدية فيصبح فائق الثراءمنطقة ىف عمق الغرب انتظارا أل كتبت ماليني الكلمات انتظارا ألن ليوم تنفضحوا   - أى هالة-وهى  ، ن 

ا هى أيضا ضهرى يعشق الفيلم ويقول إنه نفس قصة جده مايكل  .  مادة ضخمة شاملة ووافية ، أنتم فيه ويبحث الناس عن شىء بديل فيجدو
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الستثمار بعيد اجملرى عامة هو فيلم.  كووك ىف صعيد مصر وال أعتقد أنه  ، سواء ىف البورصة أو حىت ىف الكتابة ، يعجب كل من يؤمن 
لضرورة ىف الفوارق اجليينية بني الشعبني اليا ، املهم.  ) ! سيعجب قاطع طريق قصري النفس مثلك وأن من  ، اپىن واملصرىدون أن أخوض 
  ؟ مىت جاءت اهلوة:  ، أسأل إذ رمبا املقارنة ظاملة فعال ، تاناملستحيل ىف كل األحوال أن تتطابق التجرب

لوال أن ظهر لدينا أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول ومجال  ، إن مل تكن تسبقها ، اپن خطوة خبطوةمصر كانت تسري مع اليا:   سأجيبك أ
وأقول ماذا كان سينهب أو  ، تنهب ولذا ازدهرتن مل اپيقول هلوكة إن اليا.  جاءت اهلوة حني استوىل الدمهاء على كل شىء ! عبمعصورة

ألدق خنبة عقوهلم السياسية والفكرية ، ستثناء البشر أنفسهم ، سيزدهر ىف تلك اجلزر الصخرية مبوارد  لوكةوأقول ما كان جيب أن يذكر اهل ؟ و
لقياس كان األحرى أن تكون مصر قدرة عظمى أقوى و  ، تلك اجلزر الصخرية تعرف اپن مل يقول هلوكة إن اليا.  اپنأغىن ألف مرة من الياوإال 

ا هى الىت كانت ترسل أبناءها جللب املستعمر بكل الطرق ، االستعمار ولذا ازدهرت م كانوا حيسدون اهلند  ، وأقول إ وأجزم على مسئوليىت أ
ا مل تكن غني.  ومصر على ما حتظى به من وجود إجنليزى مباشر ويومى ا مل تعرف االشرتاكية ولذا ازدهرت ، مة ولذا ازدهرتيقول إ .  وأقول إ
ا حققت تراكما اقتصاد وثقافيا ولذا ازدهرت ا مل تعرف ثورات الدمهاء وال حمرضيها ممن يهدمون كل شىء ولذا ازدهرت ، يقول إ  . وأقول إ

رخيها حىت اللحظة  ىف كل حلظةاپن تقريبا اليا وأزيد أن ، وأخريا أقول إن ثورة امليجى تلك كانت حكما عسكر ميينيا  . ال تزال على العهدمن 
األوىل احتالل البدو  : ىف حالتني ،  إال مرتني ، هيك أن يصل ملستوى النزح والنهب البشعني ، مل حيدث ، وأقول إن االحتالل احلقيقى ملصر

 ، ) ذات البدو العرب ( واحلالة الثانية هى احتالل الطغمة الناصرية ،  هم املزعومةالعرب الذين نذر هلوكة حياته للتنظري النتمائنا هلم ولقوميت
ا الىت بناها األجانب م ثروا   ! حالتان مها املثاليتان للغاية لسيناريو اهلجامة ضد البنائني!  واألجانب وحدهم ، واغتصا

كثر مما جيب لست من أ :  أصارحك بشىء آخر وقطعا ال أحب  ، منوذجا مثاليا للرأمساىل احلصيفال أعتربه  ؛ مساعيلإخلديوى املتيمني 
ملا هو تعريف  -بعد فوات األوان لألسف- ولو كان بذات إدراك خليفته توفيق  (رتيني پمتنعاته على اإلجنليز بل مواالته أحيا لقطاع الطرق البو

لضبط صناع املستقبل  -بتاع فرويد وبتاعى-احلضارة  على إسقاط اخلالفة العثمانية  -بريطانيا وإمساعيل-لرمبا تعاو سو  ، وسادتهومن هم 
ا وملا كان لفرنسا ذكر  ، بل لرمبا تغريت خريطة العامل كله ، ولكان قد أصبح لتارخيها ومكانتها شأن آخر ، ولكان قد وفر على مصر الكثري ، ذا
  . ) ولرمبا ما ولدت الشيوعية أصال ، فيها

ت اپريس أثناء تردده عليها إلمساعيلأرى ڤريوسا اشرتاكيا ما قد تسلل أكاد :  ارحك مبا هو أسوأدعىن أص وأجده قد ترخص ىف  ، من كوميو
كثر مما حيتمل العصر أو الواقع  بريطانيا هنا أذكر أن .  إخل …منح احلقوق السياسية واملدنية وأغدق على الفقراء وألغى السخرة وكان شعبو 

لتمهل ىف إلغاء السخرة ، ة حترير العبيد ورفيقة دربه فيهرائد ا  ، هى الىت نصحته   احلثيثة املستدامةالبطيئة ىف نفس الوقت أم مفهوم التنمية ذلك أ
جنية الىت تفهمها  ( دة آنذاك رمبا هم وذهنيتهم السائيتأن إطعام املصريني بوضعكان رأيها  . ) ! ’ لكل أجل كتاب ‘أو بلغتك اإلسالمية العر

ا أفيديكون  أعلم فقط أنه قطعا ليس الطعام  ، ال أعلم ، مومسات ،  أفيون ، تبغ:  وأرخص من دفع مرتبات هلم ال يعرف أحد كيف سينفقو
 ، فلألس . ) من ألغاها ىف اللحظة املناسبة حني نضجت ظروفها بعيد دخوهلا مصر - وليس أى أحد آخر-وطبعا كانت هى نفسها  ( ؟ املغذى

  . وسبب ضياع كل تلك الفرص التارخيية الىت ذكرت ، السريع هذه وتلك كانت من أسباب إفالسه

بوا مصر عدد السكان :  ) أول سنة استعمار وأول سنة استقالل (سنة بعدها  ٤٠وبني  ١٨٨٣نقارن بني :  تعاىل حنسبها سوا ؟ اإلجنليز 
لوفرة ‘:  أى حملل سكاىن ىف عصور اجلوع العاملى تلك لصاحوهذا شىء لو رآه  ، مليو ١٤إىل  ٧من  ، تضاعف .  ’ ! هذا ما يسمى 

جتها الداجن اإلمجاىل من  ، مصر كانت مدينة معدمة … وطبعا سددت كل  ، مليون جنيها ىف ذات السنوات األربعني ٤٠إىل  ٩فتضاعف 
ا ب ‘أم  ’ لكل أجل كتاب ‘:  اآلن مباذا سوف تصيح.  ديو   ! ؟ ’ هذا 

جنى مثلك ، دعىن أصارحك بشىء أخري أ مل أقبل  ، وللعلم ، بل دعىن أصارح الشعب املصرى ألن الكالم من اآلن فصاعدا ال خيص عر
نه خالق منتج مبدع لعكس ، قط منك أصال أن تنفخ شدقيك بلسان الشعب املصرى  نه منهوب ، أو  ى شىء ، أو  ألنك ببساطة  ، أو 

لشعب املصرىا.  لست منه ب لوكةإذا كنتم تقبلون حتريض اهل : ولدى اقرتاح بسيط ، لسر هو أىن لست متيما جدا  واإلجنليز  ، ن ذلك 
م ؟ ملاذا إذن ال تتبادالن املواقع ،  وأنتم هم الشعب املنتج املبدع ، شفطوا بلدكم ع اجلاهز عددكم .  تى اإلجنليز للسكىن هنا وتذهبون أنتم مكا

وأرسلناكم بدال منهم إىل البلد  ، ماذا لو نقلنا أحد هذه الشعوب ألرض مصر.  اپىنوى تقريبا عدد الشعب الربيطاىن أو األملاىن أو اليايسا
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 ، قارنةاجلرداء والصغرية لدى امل ، أكاد أجزم أن أولئك بعد عشر سنوات سينتجون ىف أرضنا مرتني أو ثال مما ينتجونه ىف بالدهم احلالية ؟ املناظر
أما املصريون ىف مثل هذا السيناريو فطبعا سيموتون جوعا  . أرض اخلري كما نسميها مجيعا ، وطبعا مخسون أو مائة ضعف ما تنتجه مصر احلالية

كن بدون ل ، وأنتم أنشط وأكفأ وأذكى األعراق ، ويصبح اإلجنليز سكان مناطق حارة متخلفني ، رمبا بعد ألفى سنة تنقلب املعادلة.  وبردا
وال شىء يعفيكم من كل ما جرى  ، ال شك مطلقا ىف أن مشكلة مصر القاعدية هى املصريون -وبدون مواربة أو لف ودوران- سيناريوهات ختيلية 

ا املصريون وال أحد سواهم ، من بناها دائما أبدا غري مصريني ، منذ األسكندر العظيم وحىت اليوم.  هلا إلمهال ا ، ومن خير أو  ، ملباشرسواء 
م للهاوية - وهو الغالب-أو  ، بعدم محايتهم هلا من هكسوس الشرق كهلوكة وأمثاله م ويقودو ورمبا لو وجدوا  ، بطيبتهم الىت ترتك أمثاله يضللو

حلقائق ال   . واجتهد وحظى حبياة أفضل -على األقل مبعضه-لرمبا كد چيينية البسيطة قيادة تصارحهم 

 
م قمامة  ، نفسهم خري أمة أخرجت للناسيقولون عن أ   ؛ چيينيةبينما يعلمون متام العلم أ

م أخرى أمة أخريت للناس   ! ا أية إساءة أو جتاوز للحقيقة العلمية فهم حرفيا الفضالت الىت لفظتها األمم اجملاورةذوليس ىف ه ، أ

درة من  ؟ أال يكفيك الشريط ؟  يىت به ىل أيتها العزيزةما هذا الذى أت.  ها أنذا  ست الكل قد انتهيت من مشاهدة الشريط نسخة 
أراها كلها تتكلم عن السياسة .  مسعت عنها ومل أقرأها أبدا.  رمبا فقط ىف دار الكتب.  قطعا لن أجدها على اإلنرتنيت ؟ مذكرات إمساعيل صدقى

ثبات أنه ليس خائ.  ’ مواقفه الوطنية ‘وعن   ، إنه الوطنية احلقة.  إنه إجنازه احلقيقى ؟ ملاذا ال يتكلم ىف االقتصاد.  ناإنه مهموم على ما يبدو 
إنه .  ال أعتقد أنك سوف تعرفني قيمة الرجل من خالل ما يقوله عن نفسه.  وإن كنت ال أعتقد جد أن لكلمة وطنية أو خيانة معىن أصال

اية املطاف ستعرفني كيف كان صدمة جبارة هلم  . عداؤه عنه هو الذى يكشف قيمته احلقيقيةما قاله أ.  وعليه أن يراعى كلماته ، سياسى ىف 
من .  على أية حال أشكرك جدا عليها.  أو كانت فاسدة أصال وكل ما حدث أن استغلوها ، ولكل ركود العقلية املصرية الىت أفسدها احملرضون

وأ نفسى مل  ، وهى عادة اجليل السابق على جيلى ، ظني على هذه العادةكيف حتاف  ؟ أما زلت تنقبني ىف سور األزبكية ؟ أين حصلىت عليها
  ! ؟ أمارسها إال ملاما

ليست إشارة احرتام هنا أو هناك إلمساعيل صدقى .  ويهتمون به ، لنفسه ولعصره ’ مراجعة ‘عزيزتى ال تقوىل إن الناس تعتقد أن هلوكة جيرى 
لثورة مراجعةليس حتاشى تسمية جرمية يول.  تعىن مراجعة ورمبا أيضا  (هل نسيىت أنه صاحب مصطلحى النكسة والثغرة .  هو مل يتغري.  يو 

رع ىف املراوغة اللفظية واألكاذيب ؟ ) فيسميها املطب ١٩٥٦أما هزمية  ، ١٩٤٨صاحب مصطلح النكبة وهو يغطى حرب  لو .  إنه دائما أبدا 
ا موهبة ىف الدماء العربية  هالة.  مل يكونوا أربع هزائم بل أربعمائة لوجد ىف كل مرة وصفا جديدا خمففا مراوغا مضلال كذا كهذه  عادة من.  إ

ألحرى من عبقري،  العرب يسمون حتضر وانفتاح وحراك مكة الغناء :  هذا هو لسان العرب  هالة.  أن تسمى الشىء بعكسه ، ة العربأو 
أما حني  (بنور اإلسالم واحلب احملرم ، ويسمون جهامة وعبوس وقمع عصور الظالم  ما قبل اإلسالم جاهليةوقصص حبها اجلميلة  الزاهرة

ويدعونه  اجلباراملنتقم  خيلقون.  ) ! بينما ما هى بقرية أساسا ، فيجعلون امسها فجأة أم القرى ، تلك حيكمون قبضتهم السوداء على منطقة اخليام
 . خيلقون دين الصحراء وخيتارون له علما أخضر . واالحنراف اجلنسى نبوة ووحى الطريقيسمون البلطجة وقطع  . صباح مساء الرمحن الرحيم

، مث يسمونه بدين  من مساع املوسيقى إىل غرية املرأة على رجلها،  بيعى أو أصيل ىف اإلنسانحبيث يكبت ويقتل كل شىء حر ط يصممونه
لبدع ، يعكون ما شاء هلم العك والنسخ والفسخ والفشخ ىف الدين . الفطرة أكثر وحشية شخصا  يقدسون . مث يسمون عبادات الناس األصلية 

خيتارونه الوحيد األكثر فسقا من كاليجوال  . )  ! حلمة تسفح وأخرى تنكح ، نىب اللحمة -ىتلو شئ-ودقتها  ( من هانيبال ويسمونه نىب الرمحة
يطلقون  . وحقدا طبقيا ىف قومه ويسمونه أشرف اخللق ينسون أنه األكثر بؤسا ودونية وانسحاقا وعقدا نفسية . ويسمونه مبتمم مكارم األخالق

م على أفضل شعوب الدنيا  . اإلسالم مساحةلعامل ويسمون هذا جراد يثرب الدموى ينهش األخضر واليابس ىف كل ا يولون أدىن أبناء عاهرا
ألعلون بينما هو حفنة من األحاجى واملتناقضات ال يفهم منها أحد شىء وهم أول  ، يقولون عن دينهم إنه جاء بلسان مبني . ويسمون أولئك 

حتتكر كل صغرية خيلقون أشرس وأبشع مؤسسة دينية ىف التاريخ  . لعلماء ) ؟ من غريهم ،  رجال الدين (يسمون أجهل اخللق مجيعا  . اجلاهلني
ا زوجية (وكبرية ىف حياة اإلنسان مبا فيها الذهاب معك للحمام ولفراش الزوجية  م يسمو ومبا فيها جمرد تفسري أبسط مفردات  ، ) بفرض أ

و  اللغز-النص همالذى صنعوه مبهما جدا حبيث ال يعلم  لكى إن يقولون مث بعدها  ، ) هذه األخرية حسب زعمهم املشكوك فيه ( يله إال هللا وإ
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جلوهرة جيعلون . الكهنوتاإلسالم ال يعرف  ا  ن  ، ال أجر هلن إال طعامهن sex slavesالنساء عندهم  ؛ املرأة أدىن من اجلارية ويسمو يعتقلو
ن وأحي نىف البيوت أو خلف الرباقع ويضربو املرأة  هللاوطبعا مل يقولوا لنا ولو ملرة واحدة ملاذا اختار  (من هللا هلن تكرمي  تلك ويقولون،  ا يذحبو

حني تتحدث املرأة عن حقوقها املهضومة ال ينتفض ضدها أحد إال  -إذا كان اإلسالم قد كرمها حقا-أو ملاذا ،  ليكرمها وليس الرجل
ميزقون ويشوهون أعضاء  . عر املرأة وصوت املرأة وصدر املرأة وسيقان املرأة وكل أمجل األشياء ىف احلياة عورةيسمون وجه املرأة وش . ) خخاملشا

ا عملية جتميل ث ويسمو ختالطها عند ومن أجلها حيرمون التبىن النبيل ويصورون كل األرض كسدوم  . اإل ألنساب ويرهبوننا  يتباهون 
م أصحاب العقيدة الوحيدة ىف التاريخ الىت تقول الولد للفراش وللعاهرة للحجرمث حني ت ، وعمورة إال منهم م تكتشف أ والوحيدة  ، دقق ىف أنسا

والوحيدة الىت كان يرسل نبيها مؤذ يسبقه  ، الىت تبيح زواج األم واألخت واالبنة واجلدة واحلفيدة ألن ىف عرفهم النسب شىء والصهر شىء آخر
كحاته- زوات كى خترج منكوحاته لدى رجوعه من الغ ألحرى  كلون طيلة السنة .  الرجال من عندهن -أو  كلون ىف رمضان قدر ما 
املباشرة وينكرون الفوائد  العينيةيقولون إن اقتصادهم اإلسالمى اقتصاد بدائى بسيط نقى قائم على املقايضة أو جتارة السلع  . ويسمونه شهر الصوم
ا شرعية ، ) امليسر  (وطبعا ينكرون املقامرة  اد ينكرون النقودوينكرون البنوك ويك ا  ، لكنهم حتت هذه الضجيج ينشئون بنوكا يسمو األعجب أ

ا على ما حيققو  نه من ال تفعل سوى املضاربة على أوراق ال تساوى مثن احلرب الذى طبعت به مبا جيعل وول سرتييت نفسها تفغر فاهها ويسيل لعا
 ١٠العدل  جيعرون بشعار.  مث يعظونك ىف املعايري املزدوجة ، هم أمة الكذب والنفاق والعيش حياتني واحدة للعلن وأخرى ىف اخلفاء . ربح سريع

غتصاب حقوقهم.  هم أبشع من ظلموا بعضهم البعضبينما  ، مرات كل دقيقة كل مهنتهم الوحيدة ىف  بينما  ، مرات كل دقيقة ١٠ جيعرون 
غتصاب أراضيهم .  وقطع الطريق وال هم أكرب من اغتصاب النساء واسرتقاقهن اإلغارة التاريخ بينما هم آخر من  ، مرات كل دقيقة ١٠جيعرون 

ب الشجر ، عنتهم األرض يوما سوطا يلهبون به كل  ، مرات كل دقيقة ١٠جيعرون بكلمة التوحيد .  وكل ما مههم منها اختطاف البشر و
له التوحيد ليس فقط نبيهم وكل أحجار مكة القدمية واحلالية إمنا كل شيخ قبيلة عندهمبينما  ، األعراق األخرى جيعرون بكلمة .  هم يشركون 
لفعل لقتل ابن عمومته ، مرات كل دقيقة ١٠الوحدة العربية  تت جاهزة  إذ أن احللم الدائم واألكرب  ، ال لسبب إال أن خناجر كل منهم قد 

ا هكذا ويعلون من ،  يسمون مصر أم الدنيا وهى أم الدين.  الستيالء على مال اآلخر ونسائهواألوحد لكليهما هو ا م حيقرو معتقدين أ
ا مبا ليس فيها ،  أنفسهم ذا ميتدحو م  وصف الدولة الدينية وهى أكثر علمانية مليون مرة من أى بلد  إسرائيليطلقون على .  وال يدركون أ
ب الكالم واللغة والبيان . الصهيوىن بينما هم ال كيان هلم أصال لكيان ايسمو . عرىب لكاد بلغة  ، يقولون عن أنفسهم أر وهم يتخاطبون 

نفعال العضالت وغضبات التكشري والتشويح واإلشاحة واإلشارة  م الصوتية وركاكة وأخطاء  .  ) ليس مبعناها الرقيق طبعا (اجلسد  يسمون 
م الكريه  ولو كان ىف اللغة العربية فصاحة أو بالغة الستخدمها  ، ىف نص عرىب واحدفصاحة وال بالغة وأ مل أجد  ، ا إعجاز الفصاحةكرها

لفاروق والعادل إىل آخر هذا اهلراء.  جنيب حمفوظ قبل أى أحد بينما يعلمون أكثر من أى أحد أنه أبشع شخص ولدته  ، يصفون إهلهم عمر 
م أن يسموا  (أبشع كينونة بيولوچية عرفتها األرض انتها وشراسة وجورا واغتصا ووحشية واستعبادا لبقية الكائنات  ؛ يخامرأة ىف التار  فقط فا

ول إعالن عاملى حلقوق اإلنسان وملناهضة العرقية وهلم جرا اية وهكذاهكذا .   ) عهدته العمرية  يقولون عن أنفسهم وفوق الكل ،  إىل ما ال 
م قمامة  ، أمة أخرجت للناس خري م أخرى أمة أخريت للناس چيينيةبينما يعلمون متام العلم أ وليس ىف هذا أية إساءة أو جتاوز للحقيقة  ، ؛ أ

ا العرق العرىب دو  ، هكذا لسان العرب  هالة …!  العلمية فهم حرفيا الفضالت الىت لفظتها األمم اجملاورة ا موهبة يتفرد  ن كل وأعرتف أ
ال شىء  . ومع ذلك يظل اجلميع يفهم ما يقوله اجلميع ، أن تستخدم كل كلمات اللغة على العكس من تعريف القاموس هلا ، أعراق األرض

وعلم النفس يطلق على هذا امسا ال حيتمل  ، ال شىء يقال إال لتغطية عقدة نقص أو بطحة ما ، يقال إال وكان املقصود حتديدا هو عكسه
  ! وعلم اجلرمية يطلق عليه ألفاظا أخرى ، مرض اإلسقاط:  اللغط
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  ، بل هى واقع احلال ، قمامة چيينية ليست شتيمة:  ملحوظة
ت احلياة   ، فالصحراء مكان ال ينشئ حياة إمنا تنفى إليه من كل األصقاع نفا

لة العرق البشرىومن هنا صارت شبه جزيرة  ، ودائما ما كانت املدن تلفظ عناصرها السيئة خارجا   ، البعر هى مقلب ز
ى اسم سم العرب أو    . ومل حيدث يوما أن صنعت عرقا قائما بذاته 

رخيكم امسه العرب البائدة … ول ، ال عجب أن معظم    . ألنكم كنتم متوتون عطشا أوال 
ملزيد ألوغاد من ألف أصل وفصلامتأل ، أما حني تسارع الحقا قذف مدن حوض النهرين الفاشلة واملتخلفة أصال    . ت الصحارى 

ا على السلعة اخلطأ   ، ال غرابة مبا أن حياتكم كلها عبارة عن مانشيتات ويفط وستيكرات تضعو
ا الشىء املعدوم كلية فيكم ا وأصوهلا وعراقتها ال لشىء إال أل   . أن تكونوا أكثر ثدييات على وجه البسيطة تتحدث ىف أنسا

  ، سر احلروب الىت مل تنقطع بينكم إىل اليوم ذلك التفسفس والتشرمط ىف جذوركم هوبل ال غرابة أن 
  ، أن اقتتلت هكذا فيما بينها ) وأساسا كلمة أمة فيكم جماز (فليس ألمة ىف كل التاريخ 

رخيياأيها  ، البشرية-الكائنات دونأيها  ، فقط أنتم   ! ثالة كل احلثاالتح ؛ القبائل الوغدية : الظاهرة الفردية من نوعها 

ت احلياة ، بل هى واقع احلال ، قمامة چيينية ليست شتيمة:  ملحوظة  ، فالصحراء مكان ال ينشئ حياة إمنا تنفى إليه من كل األصقاع نفا
لة العرق البشرى ، ودائما ما كانت املدن تلفظ عناصرها السيئة خارجا حيدث يوما أن ومل  ، ومن هنا صارت شبه جزيرة البعر هى مقلب ز

ى اسم سم العرب أو  رخيكم امسه العرب البائدة … . صنعت عرقا قائما بذاته  ول ، ال عجب أن معظم   . ألنكم كنتم متوتون عطشا أوال 
ملزيد ألوغاد من ألف أصل وفصل ، أما حني تسارع الحقا قذف مدن حوض النهرين الفاشلة واملتخلفة أصال   غرابة مبا ال . امتألت الصحارى 

ا على السلعة اخلطأ أن تكونوا أكثر ثدييات على وجه البسيطة تتحدث ىف  ، أن حياتكم كلها عبارة عن مانشيتات ويفط وستيكرات تضعو
ا الشىء املعدوم كلية فيكم ا وأصوهلا وعراقتها ال لشىء إال أل روب الىت سر احل بل ال غرابة أن ذلك التفسفس والتشرمط ىف جذوركم هو.  أنسا

الكائنات أيها  ، فقط أنتم ، أن اقتتلت هكذا فيما بينها ) وأساسا كلمة أمة فيكم جماز (فليس ألمة ىف كل التاريخ  ، مل تنقطع بينكم إىل اليوم
رخيياأيها  ، البشرية- دون   ! حثالة كل احلثاالت ؛ القبائل الوغدية : الظاهرة الفردية من نوعها 

 
صرا وفاحتاأتصدقني حقا أ   ! ؟ ن صالح الدين كان 

صرا وفاحتا ت ىف الظهر!  ؟ أتصدقني حقا أن صالح الدين كان  بدأ بوىل نعمته نور الدين زنكى واىل .  كل انتصاراته املزعومة هى خيا
لعاضد آخر اخللفاء الفاطميني الذين  ، حلب دهم عرقيا مجيع -ومعهم كل من بقى على شيعيته-ومل ينته  ا حىت آخر رجل وآخر امرأة وآخر أ

وقلب األزهر من جامعة متعددة الروافد للعلوم العصرية وللتسامح الديىن إىل أكرب قلعة عاملية لإلسالم السىن االستحالىل اإلرهاىب  ، رضيع ورضيعة
حترق  ، ة ليلية من هذا الوغد السافلهجم -العرب ’ حروب ‘ككل - فحىت حطني الىت جعلوا منها أسطورة كانت  ، أما عن الصليبيني.  اجملرم

خذوا حذرهم.  مرابط اخليول وتذبح اجلنود نياما وطبعا  ، اإلجابة أنه مل خيطر بباهلم أن من بني البشر من هم على هذه احلقارة ؟ تسألينىن ملاذا مل 
ريخ الغرب العسكرى سوابق من هذا النوع فما حدث هو أن استعاد  ، نتائج تذكر ’ املظفر النصر ‘األدهى أن مل يكن هلذا .  ال توجد ىف 

مبعىن آخر هو حصل على حق دخول  ، أورشليم مبعاهدة سالم من شروطها أن تظل هلم مملكة ىف عكا تضمن حرية العبادة والتنقل للقدس
ذلك أنه حني تغلغل فيه شعور الضآلة أمام  األدهى بعد .  وكلها أصال أهداف ومبادىء ريتشارد األصلية ، املسلمني ألورشليم والتعبد فيها ال أكثر

نشاء وطن قومى هلم ىف فلسطني وقد كان ، فروسية ونبالة قلب األسد صادق وواىل مسيحىي مصر مث األدهى واألدهى  ؛ بل وأعطى اليهود وعدا 
م الناس أنه طرد الصليبيني من فقط كى يوهم نفسه ويوه ، أن عاد سليله ىف مصر وقدم القدس وبقية فلسطني هدية من جديد لفريدريك

م غري العربيةومتيزهم النسىب الضئيل سببه  ، هؤالء ليسوا عر ، عندك حق.  املنصورة ما أقصده أن من  : لكنك مل تفهمى ما أقصد ، چيينا
مثال هؤالء هم فقط العرب   ! يتباهى 

  ! دتنا حىت اليومتسمية اهلزائم انتصارات هى من عا:  لقد قصدت هذا أيضا ! نعم ! نعم
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فعال إمبابة  ! طبعا رمانة موش عربية.  جايز عندك حق ، أيوه ! ڤياجراامسه نزلة ال ؟ امسه إيه ، تفتكرى أفقر حى إطالقا على وجه األرض
لكالم فقد  . لعبة الكلماتىف آلخر مدى رعون  هالة  العرب.  بس أكيد اتعدوا منهم ، موش عرب لو أقنع .  حلتعندهم لو حلت األمور 

م ، فهو منتصر ،  بشار األسد نفسه أنه منتصر م فهى لن تضر لو أقنع العرب أنفسهم أن فاران هى  ، لو أقنع مالىل إيران أن أمريكا لن تضر
ا مسجدا أقصى ، مكة فهى مكة م الرسول فإن  ا مسجد أقصى على أ تغيري وهو يكفى ل ، الكالم هو احلقيقة الوحيدة.  وأن القدس 

ال أحد ىف لبنان أو غزة أو !  تصورى.  ’ احلوار هو احلل ‘ ال يظهر سوى شعار واحد عرىب- عند كل اقتتال عرىب.  أو حىت اجلغرافيا ، التاريخ
كة التالية أقصد حىت املعر  ، فقط احلل أن جنلس ونتكلم حىت يوم القيامة ، موريتينيا أو أى مكان يطرح حال خيص املوضوع أو يتكلم عن املشكلة

  ! احلوار:  وحينئذ يقولون من جديد ال يوجد سوى حل واحد ، بيننا

 
  اجلمهورية العرجبية املنتحرة

رخييا أحد أعظم جتليات  لوكةاهللكىن أعرتف أن .  ستثناء القتل هو حرفتهم رقم واحد . كما قلت لك الكالم هو موهبة ىف الدم العرىب هو 
ها  ! مل تكوىن قد ولدتى بعد ، عندك حق ؟ كيف ال تذكرين ذلك اخلطاب الشهري.  يس جمرد اخرتاع هذا املصطلح أو ذاكل ، ال.  هذه املوهبة

لقول .  هو على اإلنرتنيت  صغريتى الساعات  الساعات احللوة وىف ، ىف وقات احملنةأ وقات النصر وىفأ لقد تعود معا ىف:  أيها اإلخوة ‘بدأ 
نفسنا أعلى  ىن خنفأال نستطيع  ‘مث يقول .  ) !  للخراء ! ؟ ’ احللوة ‘ ؟ الساعات احللوة ؟ أى نصر ؟ أوقات النصر ( ’ معان جنلس أاملرة 

 ، الشنار ، العار ، املاحقة ، الساحقة:  مثال ؟ أمل يكن ىف اللغة أية كلمة أفضل ؟ نكسة ( ’ خريةم األننا واجهنا نكسة خطرية خالل األأ
لويبة ، الفضيحة ، اهلوان ، الذل لو .  تبقى وكسة ، لو مصمم على حاجة على وزن نكسة ، بالش كل ده ؟ أم اهلزائم:  أو طبعا ، الكارثة اخليبة 

الذى كان  ، عبمعصورةفال زلت حىت اليوم ال أتصور كيف خرجت من فم  ، هلوكةأمكنىن متثل كيف خرجت كلمة كتلك من قلم داعر حمرتف ك
ىل حدود بكفاءة شهد إولقد حتركت قواتنا املسلحة  ‘مث يقول .  )  The Master of the Universeاعات قليلة يتصور نفسه حىت قبل س

ت الدقيقة لقوة العدو ‘.  ) ! ال تعليق عندى ( ’ ا العدو قبل الصديق ن قواتنا املسلحة مبا بلغته من مستوى أمامنا أ، تظهر  ولقد كانت احلسا
، أىن كدت يوما أن أمنح الضفدع اجلعجاع  تصورى.  لدى تعليق ! انتظريىن ، ال.  أيضا ال تعليق ( ’ ، قادرة على ردعه التدريب ت وىفاملعدا ىف

ت الدقيقة ‘فحىت كلمة  .  اعتمادا ال يستحقه ، حسن نصر هللا ، السمني األخنف املسفوح على يد ميليشيات بريوت املسيحية هى من  ’ احلسا
لفعل كل شىء ىف اللغة العربية املعاصرة من اخرتاع .  هلوكة اخرتاع اخلامس من  ىصباح يوم االثنني املاض وىف ‘مث يقول .  ) ! هلوكةيبدو أن 
مما  كربا جاءت أكيدة أنفس الوقت وبثقة  ن نقول ىفأكثر مما توقعناه فال بد ا جاءت ن ذا كنا نقول اآلإو .  ، جاءت ضربة العدو يونيو
ا مع حركة القومية العربية ىخرى وراء العدو جاءت لتصفأن هناك قوى أوىل وضح منذ اللحظة األأ، مما  لكهمي  ! حاجة تقرف ( ’ حسا

ت مؤامرة أفضل بكثري ت دقيقة ، سأعرفك بشخص ظريف مرح امسه ونس يصيغ نظر وال حىت يستخدم  ، وال يقول أبدا أنه صاحب حسا
  . ) ! ’ أكثر مما ميلك ‘أو  ’ مما توقعناهأكثر  ‘عبارة 

غارت أطائرات بريطانية …  كنا نتوقعه من الشرق ومن الشمال جاء من الغرب  ىالعدو الذ ‘ميكنك أيضا أن تناقشى ونس ىف العبارة التالية 
مريكية بعمليات االستطالع فوق الطائرات األىل جانب قيام عدد من إ،  اجلبهة املصرية اجلبهة السورية وىف وضح النهار على بعض املواقع ىف ىف

الصحراء املكشوفة وجدت نفسها  كثر املعارك عنفا وبسالة ىفأكانت حتارب   ن قواتنا الربية الىتأولقد كانت النتيجة احملققة لذلك .  بعض مواقعنا
تك ا.  ’ فوقها مل يكن كافيا ىن الغطاء اجلو املوقف الصعب أل ىف أمريكا مل تكن قد أعطت  ؟ مث أى غرب ؟ لدقيقة من الغربملاذا مل تتوقعه حسا

أمريكا كانت مصنفة تقريبا  .  عاقبتها حىت فرنسا على استخدامها هلا ، قدمية چكلها كانت طائرات مريا .  إسرائيل سالحا يذكر حىت ذلك الوقت
وواقعيا مل حتظ إسرائيل قط .  ا أكثر من مائىت ضابطا وجندوقتل وجرح هل ، فضربت هلا السفينة ليربتى ، كحليف للسعودية أوال وأخريا ، كعدو

ا إسرائيل .  إال بعد أدائها املنفرد املذهل ىف هذه احلرب ، الحرتام وال املكانة وال التسليح من أمريكا موجودة  (هل سبق ومسعىت املكاملة الىت رصد
ئقية  ’ ! ؟ حتب جاللتك نقول طيارات أمريكية وال نقول بريطانية كمان ‘:  بنا للملك حسنيوالىت يقول فيها صاح،  ) النهارده ىف كل األفالم الو

لكن انظرى كيف أن  ؟ ) ألول مرة من جانب زعيم العروبة األوحد ’ جاللتك ‘ومل يرد امللك حسني رمبا ألنه كان مندهشا لسماع كلمة  (
رمبا شاهدوها كما شاهدوا املالئكة  ، ’ طائرات بريطانية وأمريكية ‘:  قولحىت بعد انفضاح كل شىء لكل الدنيا ي ؛ الكذب متأصل ىف دمه
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الغطاء اجلوى مل يكن    ‘ ! آه لو مسعها روميل أو مونتجومرى ؟ موش كده ، نكتة سخيفة ؟ ’ أكثر املعارك عنفا وبسالة ‘.  حتارب ىف صفهم هم
  ! لقد كان صفرا ؟ كافيا.  ’ كافيا

لضبط ىف اجلامعة كان ىل زميل من أو لعل امسها كان القبول  ، حكى ىل أنه كان قد أدى امتحان املرحلة االبتدائية ، املنيا من نفس عمرى 
م  ، يومى السبت واألحد ، لإلعدادى رة السنوية املعتادة .  ’ األجازة الكبرية ‘وكان ذلك االثنني أول أ لز ت  كانوا قد وعدوهم قبيل االمتحا

لكن لسبب غري  ، وعدوهم مجيعا بركوب الطائرة.  إذ مثة عالقة ما بني الطائرات وبني منهج مادة العلوم لديهم ، س ملطار املنيالطلبة الصف الساد
لنسبة له مل يكفه ما أغدقوه عليهم ىف تلك السنة من رحالت .  ألغيت الرحلة ، امسه إعالن حالة الطوارئ ىف القوات املسلحة ، واضح جدا 

ا كوال املثري املغلف حبوائط الزجاج من كل اجلوانب وكأن األجنليز أرادوا لعابرى السبيل أو أطفال صعيد مصر أمثاله الولع منذ نعومة ملصنع الكوك
بداعات اهلندسة امليكانية وعصر الصناعة أو مصنع السكر  ، أو مصنع الغزل الذى خيطف األبصار واألمساع معا من سرعته وضجيجه ، أظافرهم 

م دمحم على  الذى مة منذ أ ألىن  وهى أماكن مثرية حقا  ( اپشاال تزال املاكينات املصنوعة من الزهر األسود الضخم مكور احلواف تعمل فيه 
جلامعة لذا استغل فرصة أول يوم ىف العطلة وذهب بنفسه للمطار منذ الصباح  ، مل ينس وعد الطريان قط.  ) شخصيا رحتها بنفسى معه وحنن 

أن ما سقط ومجع بعض قطع منه هو :  مل يتخيل شيئني.  طائرات تسقط طائرات بسرعة الربق:  فوجد العرض الذى مل حيلم به قط ، كرالبا 
جلمهورية العرجبية املنتحرة -حسبما ظن-إمنا  ، طائرات مصرية والشىء الثاىن الذى مل  . حطام طائرات إسرائيلية رسم عليها علم ما كان يسمى 

ومل تتح ولو لواحدة منها فرصة  ، ألن كل بقية طائرات سالح اجلو املصرى قد دمرت على األرض ، اله أنه كان حمظوظا جدا مبا شاهدخيطر بب
ا ىف مطار املنيا م الستة  . اإلقالع كما حدث لبعض زميال حني جاء للبيت .  كان يقول بفخر إنه شاهد املعركة اجلوية الوحيدة ىف حرب األ

لكن هذا األب فعل شيئا آخر ىف نفس .  رمبا حىت ال يتحدث ألحد مبا رأى ، وحبسه وأفسد عليه عطلته ، غضب منه أبوه ، طعبتلك الق
نية أبدا ألمحد سعيد:  الوقت ع لبقية حياته على حمطة عم محدان ، مل يستمع    . ’ صوت إسرائيل من أورشليم القدس ‘ ، إمنا ضبط مؤشر املذ

 
ريخ احلضارة اإلنسانية ١٩٦٧يونيو  ٥ لقد كان   ، يوما جميدا ىف 

  ، البغى والتخلف ، سحقت فيه قوى القهر والظالم
  ! كسرت شوكتها ومترغت أنوفها ىف الرتاب لألبد

ريخ احلضارة ١٩٦٧يونيو  ٥ لقد كان.   ومل تسمعى أبدا عم محدان ، أنت مل تعشى ذلك اليوم !  هالة ، أوه  ،  اإلنسانية يوما جميدا ىف 
رغم ما كنت أشعره بقوة من أملها على !  كسرت شوكتها ومترغت أنوفها ىف الرتاب لألبد ، البغى والتخلف ، سحقت فيه قوى القهر والظالم

ا ،  الضحا من بسطاء الناس زم ىف مص:  مؤخرا فقط فهمت السر!  قدر ما رأيتها ىف ذلك اليوم ، مل أر السعادة على وجه أمى ىف كل حيا ر مل 
مصر مل  ، ال مطامع ملصر ىف القدس وال غريها ؛ مصر الطيبة مل تكن يوما عداوة لليهود وال ألى أحد مبن فيهم السيئني ممن احتلوها ؛ ذلك اليوم

درا وللدفاع األخري عن النفس ا إال  حتالل كل من هزموا ىف ذلك اليوم هم العرب وحلم ؛ تعتد يوما على أحد ومل خترج خارج ترا هم التارخيى 
ايتهم األخرية ، العامل ا كانت    ! وأعتقد شخصيا أ

 ىف ىكون بنيت عليها موقفأية عوامل قد أ، وبرغم  قول لكم بصدقأو   ‘:  إليك فقط ذلك السطر الشهري سيئ الصيت ، لن أطيل عليك
ائيا أن ألقد قررت .  عليه ن تساعدوىنأريدكم مجيعا أارا ولقد اختذت قر .  على استعداد لتحمل املسئولية كلها نىنإ، ف زمةهذه األ تنحى متاما و
يقولون إن هلوكة عكف على .  ’ خرآمواطن  أىمعها ك واجىب ىؤدأىل صفوف اجلماهري إعود أن أو  ، ىدور سياس أىو  ىمنصب رمس ىعن أ

.  ولو تفرغت تسعة أعوام ، طيع اإلتيان جبملة كهذه وحدهاأ شخصيا ال أست.  ال أستغرب ، بصراحة.  ليف اخلطاب ىف تسع ساعات كاملة
أقصد أن هناك احتمال  ، ’ قرار أريدكم أن تساعدوىن عليه ‘ ؟ وجاى على نفسك كده ليه ! جدعنة يعىن ؟ ’ على استعداد لتحمل املسئولية ‘

.  وأجزم أىن جعلتكم ال تتنفسون إال ىب ، رات ستنفجرأجزم أن املظاه ، هكذا قمت بربجمتكم ، بل أجزم أنكم لن تساعدوىن ، أال تساعدوىن
لضبط.  ’ عود اىل صفوف اجلماهريأ ‘ من يهزمون ال يعودون  ، مث ىف حدود فهمى املتواضع ؟ هل سيشتغل فالحا أم عتاال ؟ أية صفوف 

ت  ، لصفوف اجلماهري م ال  . للمائة سنة القادمة ’ ىبللعمل العر  ‘يرمسون فيها خطة  ’ تنحى ‘هيك عن أن يلقوا قبلها خطا  ، ’ يتنحون ‘إ
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ت أصال دة حرف واحد  ( ينتحرون -ىف حالة ما إذا كان لديهم ذرة من كرامة-أو  ، فقط حياكمون ويعلقون على املشانق.  بل ال يلقون خطا بز
  ! ) ’ يتنحون ‘على 

صر عسكر ىف  لكن انظرى كيف عرف هذا األخري اللحظة املناسبة إليقاف  ، ١٩٧٣مثلما هزم السادات عسكر ىف  ١٩٦٧رمبا هزم 
كيدا كان بذكائه وفهمه لوقائع التقنية  (مث كيف حول اهلزمية  ، ) ! كالعادة (احلرب قبل أن تتحول اهلزمية امليدانية لكارثة شاملة جبالجل  الىت 

موالعصر وقدر حضارة اآلخرين ومعدن  كيف حوهلا إىل نصر ،   ) ال األمر كثريا بعد خضة يوم العيد األوليةيتوقعها سلفا لو استط ، چيينا
إسرائيل وضعت خططها :  چى الكبريهذا كان خداعه السرتاتي . سياسى مظفر واستعاد األرض وحول مصر لالنفتاح االقتصادى وللوالء للغرب

ا انتظارا له عند املضايق ومل تفكر ىف أى بديل حمتمل آخر رليفإذا به  ، وقوا هنا ليست كلمة  ’ والسالم ‘و (والسالم الرمزى ڤ يريد خط 
  . ) ! إمنا السالم جبد ، الرتيقة املصرية املعروفة

قشت يوما أفك.  واضح  هالة أن من املهانة ىل شخصيا أن أرد على شخص هذا مستواه أو حىت وجدت  ، ر حائزى نوبلاأ الذى 
غري صحيح  ، ال  عزيزتى ؟ ن مىن أن أنزلق جلدال مع ذلك املستنقع املعتوه العفن املدعو دمحم حسنني هلوكةتريدي ، تناقضا ىف عبارة ألينستاين

ا فيما رأيت على الشاشة أمامى اآلن ، كل األساليب الرخيصة تلك.  إطالقا مل يتغري فيه شىء واحد ؟ مراجعة ! منك هذا القول أقله .  وجد
افت حمتواه بعبارتى أن ، من الناحية الصيغية جدا أليستا  ( ’ حاجة غريبة أوى أوى ‘و ’ حاجة مهمة جدا جدا ‘ه حيول االهتمام دوما عن 
ال يوجد كاتب واحد ىف العامل لديه احلد األدىن من احرتام الذات يستخدم  ، لو تثقى ىف خربتى ككاتب ، صدقيىن.  ) ؟ هكذا أم أىن نسيتهما

ت اخلطابية الطالبية ىف بريوتمن.  مثل هذه العبارات إطالقا نه مهم جدا سواه ، ذ آخر مرة حضرت فيها املهرجا .  مل أمسع أحدا ميهد لكالمه 
ويغلف  ، هو ال خيفى أنه ضد كل ما ميثله إمساعيل صدقى . ’ املهم احملتوى ‘كما أقول دائما  ! هذه إجابىت ! احملتوى ! لضبط ! افت حمتواه

م صوت العرب قد ولت وال يستطيع الكتابة كالسابق.  هو ال جيرى مراجعة من أى نوع.  الود والصداقةهذا بكلمات الرقة و  :  كل ما هناك أن أ
  . ’ بصراحة ‘

.  حىت احلضارة الفرعونية يقول عنها مفلسة وحضارة موت ، األمريكيني ، اإلجنليز ، األحزاب ، امللكية ، من حيث احملتوى هو يشوه كل أحد
ئسون و -والظاهر فقط-ن حيث الظاهر أما م حاالت إنسانية مين  ؟ أتعتربين هذا مراجعة.  حيللها على أريكته ’ حاالت إنسانية ‘الكل طيبون 

لشفقة ا نفس اللعبة ؟ عليها هذا اإلله   إمنا ألنه على حنو غري ، هو ال يشفق عليهم لطيبة قلبه.  إمنا مكشوفة مفضوحة ، وال أقول ذكية ، إ
لغرائز أيضا.  مباشر يفتح الطريق لشىء آخر .   ) ! اكرهوهم (هؤالء أغنياء ولدوا مبعالق ذهبية ولديهم كل السلطة واجلربوت .  شىء يلعب 

لفعل على أية حال ، توقفوا عن كرههم فأنتم األعلون وخري امة أخريت للناس (لكنهم عقيمون بؤساء  حل  زائد أن رمبا لدى ، مث إننا قتلناهم 
 . ) أحبوه إذن وشجعوه وتعاطفوا معه كما تفعلون مع شجيع السيما املكافح (احلل هو ذلك الضابط الشاب الفقري اجلاد اجملتهد .  ) بديل

بنفس الطريقة اكرهوا أمريكا .  عبمعصورة ، ختصار اكرهوا كل من حكموكم وكل من احتلوكم وأحبوا فقط روبني هوود الطيب اجلديد
ليوإم   . العروبة:  وأقرب للسحر ىف مفعوله ، فاحلل لكل املشاكل موجود ، وانسوا مصر وفراعنتها ، تهاپر

قبل أن ينخرها من اخلارج أمثال ذلك بلطجى اهلند العارى  ، الىت خنرت كليا من الداخل (نعم أوافق على كثري مما يقوله عن قلة حيلة إجنلرتا 
  ! ستقاللالبديل ليس اال:  لكن قطعا ، ) الوضيع

لكن  ، )  وما هى بعربية ، الىت أيضا يساوى خببث بينها وبني بقية امللكيات العربية (نعم أوافق على كثري مما يقوله عن تدهور أسرة دمحم على 
  ! البديل ليس عسكر عبمعصور:  قطعا

ألح ( املصرية حضارة موت عقيمة ’ احلضارة ‘نعم أوافق على كثري مما يقوله عن كون  ا ليست حضارةأو  إذ كيف تكون  ، رى أقول إ
  ! البديل ليس العروبة:  لكن قطعا ، ) ! ؟ حضارة وتكون مو

م كان مالزما (ما فعله الكولونيل لورانس  ، نعم أن قرأ التاريخ وعرف أن شعار الوحدة العربية ما هو إال نداء للقبائل إلعالن النهب  ) أ
أما اللف  ، لكن الفارق بينه وبينكم أن أعلنها صراحة فلبوا النداء ، وهذا ما فعله اإلسالم ، ) البعض على الغري ال على بعضها (والسلب 

م ببساطة لن يفهموه فكرة أبدع ىف اخرتاعها الكولونيل  ؛ القومية العربية فكرة عبقرية أوافق أن ، نعم.  والدوران بتاعك فلن يؤدى لنتيجة قط أل
م كان مالزم (لورانس  ن أسقطت خالفة اإلسالم العثمانية ، ) اأ  . لألبد ، أقصد خالفة اجلبنة املتعفنة ، وأدت دورا تقدميا جليال ىف التاريخ 
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سا مثلك  م كان مالزما (أخذوا على حممل اجلد بعد ذلك متخيخة الكولونيل لورانس  -مثلكاهلجامة أقصد -املشكلة أن أ وصدقوها بينما  ، ) أ
لكاملهى مزحة خمتلق فقط هى وحدة وقومية  ؛ واألهم أن الرجل مل يصل خياله أبدا ألن يشتمل فيها مصر أو عامة أى جزء من أفريقيا ، ة 

ممن تتحدثون عنهم ليسوا عر  ٠/٠ ٩٥ ؟ عن أية لغة وعن أية وحدة تتحدثون.  جزيرة البعر وأبناء عمومتهم املستوطنني بكثافة ىف اجلوار الشماىل
ولو من حق أحد احلديث حقا عن وجود  ، العرب هم فقط أهل اجلزيرة.  إمنا جمرد ضحا احتالل وترهيب وحماولة طمس للهوية -اولن يكونو -

  . قومية للبعر فهو عمر بن احلطاب واحلطابة وأتباعه مشاهري السفاحني

أيها األقلية العربية -واآلن  ، عربية انتشرت حرفيا حبد السيفلكن اللغة ال ، إمنا مبقبضه فقط ، رمبا من اجلائز أن اإلسالم مل ينتشر حبد السيف
ا.  تصدقون أكذوبة أنكم شعب واحد -١٩٥٢اغتصبت حكم مصر ىف سنة الىت  وفرض بعر  ، هذا احتالل:  اسألوا األمم املتحدة الىت حتبو

لتنكيل وشالالت الدم على الشعوب اجملاورة اية الزمانال جيعلها شعبا واح ، اجلزيرة لغتهم  فهى ليست لساىن  ، رغم كوىن كاتبا.  د ولو يوم 
ال أذكر أننا كنا .  سن املدرسةىف البيت قبل  -ى وأمأ- هكذا كان كالمنا .  وبدرجة أقل قليال اإلجنليزية ، لساىن األم هو اللغة املصرية ؛ األم

إن مل أقل خامسة  ، بل رمبا هى لغىت الرابعة بعد اللبنانية أيضا ، أجنبية أخرى وتعلمت العربية فقط ىف املدرسة كأية لغة ، ننطق كلمة عربية واحدة
الفارق أن لغىت األجنبية األخرى  ، تفوقت فيها كتفوقى ىف أية مادة دراسية أخرى ، نعم.  هذه الىت تعلمتها نفسى بنفسى ىف الكرب ، بعد العربية

واآلن تريدىن أن .  هى لغة احملتل العرىب الغاصب البدائى املتخلف الىت فرضها على بالد فرضاأما العربية  ، هى لغة احلضارة والثورات التقنية
ألحرى فشلتم ىف فرضها ، أصدق أىن أكون شعبا واحد مع اليمىن أو اجلزائرى أو الصوماىل ممن فرضتم عليهم اللغة العربية فرضا ألىن أحتدى  ، أو 

م عر أمل تلحظ يوما أيها املسكني أن اهلوة بني اللغة العربية وبني اللغة .  كلمة واحدة من كالم بلد غري بلده  أن يفهم ، أى أحد ممن تسمو
  ! لغات أعدائك اليهود ، وبني اآلرامية أو حىت العربية ، أضعاف املسافة بني لسانكم املبني املزعوم ذاك ، املصرية أو اللبنانية املعاصرتني

لك به.  هذه ليست طبيعتك.  ال تكوىن جزعة هكذا . عذرا أ هالة امللتاعة واآلن ال يشاهده سوى الصحفيني  ، عصره انتهى.  ال تشغلى 
لصعود الطبقى على طريقته.  الشبان ميكن أن يغري شيئا  ، يعتقدون أن تدخني أحدهم لسيجار مثل سيجارى هذا.  وال شىء أكثر ، حيلمون 

بعد أن جنحت عصابة كاسرتو ىف سرقة هذا  ، لقد أصبحوا فجأة حيبون السيجار.  چييناتحقيقة الأقصد  ، من حقيقة حضيض أهل األرض
مبدأ اللصوص العرب  ؛ أعطى من ال ميلك ملن ال يستحق:  أال يعد هذا تطبيقا ملبدأكم األثري.   البيزنس والتاريخ العظيمني للبنائني الكوبيني

  ! ؟ عامالت بقية العامل مببدأ أعطى من ميلك ملن يستحقتنفردون به ىف وقت تتم فيه كل م ، الشهري

  ! چييناتاملهم ال.  املهم حمتواك.  حمتوى ما تقول.  املهم احملتوى ، ليس املهم ماذا تدخن ،  صديقى …

 
مج القمح مقابل الكالم    ) ! أقصد الذهب مقابل اهلراء (بر

 ؟ منذ مىت أصبحت تصرخني ىف.  وسأوجه كالمى للشعب املصرى وليس له ، لسانه قطلقد قررت أال خياطب لساىن  ! ال تكوىن حلوحة
أو لو مسحىت ىل سأستعري إحدى كلماتك ،  ’ ! البيوت الزجاجية ‘ : رمبا خطر العنوان بباىل اآلن.  علشان خاطرك أنىت بس.  رمبا أرد ! أوف

  .  !Look who’s talkingلمة أية ترمجة عربية حلوة لك ، كلها تصلح ، ’ ! الشيطان يعظ ‘

صره فوقهم مجيعا ، تستحق الشفقة ’ إنسانية ‘ ’ حاالت ‘أو  ’ ظروف ‘هو يتحدث عن كل الزعماء غر وشرقا كبؤساء وكـ  ،  وأنه و
  .  !Look who’s talkingوإجابىت له ولناصره هى فقط 

ا  ت التارخييةملواج ’ مل تكن مستعدة ‘يعظ ىف ضعف األسر املالكة العربية وأ  Look who’sوإجابىت له ولناصره هى فقط  ، هة التحد

talking!  .  

تيعظ ىف املؤامرات الدولية واالستعمار واإلم ، وخيرتع بني السطور وفوقها مليون نظرية مؤامرة ىف كل تصرف صغري بسيط وعادى متاما  پراطور
ت ومتويالت ودسائس وإجابىت له ولناصره وملا فعاله على ، عند العامل املتقدم مل يستثنوا منها بلدا  ، امتداد كل اخلريطة العربية واألفريقية من انقال

  .  !Look who’s talkingهى فقط  ، واحدا

أم أن طموح توسعهم  ، هل كانت للعرب حدود يوما ؟ أية حدود.  وتتعيش على التوسع ، يعظ ىف أن إسرائيل كدولة مل يكن هلا حدود يوما
ية حدود إلسرائيل ؟ ين ولغة الكرهان يغطى العامل كلهسم الد حىت بغض النظر عن  ؟  مث أى توسع ؟ مث ألستم أنتم الذين رفضوا أصال االعرتاف 
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أو ضمت اجلوالن ومزارع  . هذه الىت مل تكن جزءا من أية دولة ، الضفة وغزة ، كل ما ضمته إسرائيل هو أرض الال أحد ، الضرورات األمنية
كم عدد الدول الىت توسعت ىف ضمها اجلامعة العربية غر وجنو :  ملقابل . وهى أراض سبق لسور أن اغتصبتها من فلسطني ولبنان ، شبعا

ا على قمع األقلية  ، وحىت ىف احمليط اهلندى ىف نفس فرتة عمر إسرائيل ابع أعتقد أص.  غري العربية فيها ) أو غالبا األكثرية (ذلك كى تساعد عر
إجابىت له وجلامعته  ، ؟ عفوا لالستطراد لوال أن أوقفته لطمة إريرت املهينة برفض االنضمام ، وكان التوسع سيتواصل ويتواصل ،  اليدين ال تكفى

وها عبارة    .  !Look who’s talkingهى فقط  ’ كنتم أحط امة أخريت للناس ‘الىت تتصدر 

وإن للعلم ألمنا الطبيعة  ( ’ ال تفاوض ، ال اعرتاف ، ال صلح ‘ملنظر  ، ، وإجابىت له وحتقيق النصريعظ ىف الذكاء والسرتاتيچية والتخطيط 
ا الثالث هى أيضا  ا ال تتقزم وال تتذ ، ’ ال إسالم ، ال عرجبية ، ال اشرتاكية ‘الءا مقاومة وممانعة ومالوعة ومشى تسمى أبدا أو ل لمع فارق أ

م ‘، عفوا أقصد  زائمهمإجابىت لناصره وهل ، ) حالك   . !Look who’s talkingهى فقط ’  نكسا

 وإجابىت ، پرملانييهاالذى يقوم به بعض كتاب احلكومة أو  ’ التحريض ‘، وىف  يعظ ىف موضوعية الصحافة ومهنيتها وىف اخلرب ال الرأى
ريخ املنطقة م طموحاته ال  ، ليننيو  ريپيروبيساألبشع منذ  ، ألصحاب أشهر إعالم حتريضى ىف  من فاقوا جاندى نفسه ىف فظاعته وسوداوية و

ستك هلا (ولصوت العرب وجلريدة األهرام  ، ائية الشره ملناسبة ، هذه الىت كثريا ما تتباهى بر إجابىت هى ،  ) ! إحدى املسروقات:  هى بدورها 
  .  !Look who’s talking ’ بصراحة ‘فقط و

ت العربية احلالية ’ ى العقلغلبة العاطفة عل ‘يعظ ىف   Look who’sفقط  هى ، ولناصر االنتصارات ، وإجابىت له ، ىف بعض احلسا

talking!  .  

لكامل بسيطة ،  يعظ ىف ارتباك اجلهاز احلكومى والسلطة والوزراء وكل شىء ىف مصر السادات ومبارك وإجابىت له ولناصره ولعسكرهم اهلواة 
  .  !Look who’s talkingهى فقط  ، جدا

هى فقط  ، وإجابىت له ولناصره وألرحييتهما الدميوقراطية،  وىف كل شىء ىف مصر السادات ومبارك ’ القلق ‘يعظ ىف القهر وىف التوترات وىف 
Look who’s talking!  .  

ا السادات ومبارك (’  الناس ‘يعظ ىف عدم وضوح اهلدف عند  م خلريطة العامل وخلريطة املنطقة وىف عدم قراء،  ) وهى اللفظة الىت يقصد 
  .  !Look who’s talking، وإجابىت له ولناصره هى فقط  وملوازين القوى

م هى فقط  ، يعظ ىف أن أحدا منهم ال ميلك تعريفا لألمن القومى  Look who’sوإجابىت له ولناصره وألرضنا الىت ضاعت ىف ستة أ

talking!  .  

ال صوت  ، وإن كنت شخصيا لست ضد هذا الشعار ( ’ ال صوت يعلو على صوت املعركة ‘وإجابىت ملنظر  ، أخريا ها هو يعظ ىف االقتصاد
أولئك من مل يكونوا جيدون الصابون لغسل وجوههم  ، ) معركة التنافس الطبيعى الىت ستودى بكم لالنقراض ، يعلو على صوت معركة أمنا مجيعا

م الك (صباحا  إجابىت هى  ، من كانوا خيوضون ىف مياه اجملارى كل يوم للذهاب ألشغاهلم ، ) ڤييىتثرية لالحتاد السو وال جيدونه حىت خالل رحال
  . !Look who’s talkingفقط 

فكرة  ) وآخر (ملن كون أول  وإجابىت ، ، وىف عدم إنقاذ البنك األهلى لبنك مصر يعظ ىف الفساد وىف تكوين الثروات وىف مص دماء الشعوب
  .  !Look who’s talkingهى فقط  ،  طر بباهلم هى التأميم واملصادرةاقتصادية خت

، وإجابىت له ولناصره ولفقرهم وإفقارهم للجميع  ىف التنمية والبناء واملوارد وطبعا ثروات الشعوب العربية واملصرية )  ! أحيا قليلة للحق (يعظ 
  . !Look who’s talkingهى فقط 

، وإجابىت له ولناصره سارقى القناة وكل بناء مت على أرض مصر ألكثر من  ىف النهب والسرقة )  ! من هذهعلى العكس  ، كثريا جدا (يعظ 
 ، اإلجنليز بنوا داخل مصر ، أسرة دمحم على بنت داخل مصر ، الرومان بنوا داخل مصر ، ، أن األسكندر بىن داخل مصر قرن سابق عليهما

مج القمح مقابل الكالم  ، صر سوى بدو اجلزيرةمل ينزح خلارج م ، اليهود بنوا داخل مصر سم بر أقصد الذهب مقابل   (فيما عرف ىف حينه 
  . !Look who’s talkingوإجابىت لكم ولعروبتكم والشرتاكيتكم وحىت ملصريتكم املنتحلة هى فقط  ، ومل يسرق سوى أنتم ، ) ! اهلراء



٣١٨  

صاحبنا هذا يعظ .  لكن مل حيدث أبدا أن وعظت أحدا ىف تفكك أسرته ، ة أسرية دافئةأ مقطوع من شجرة وال أمتتع حبيا:  أوه نسيت شيئا
ا الداخلية ، ىف تفسخ األسر املالكة وغري املالكة وعلى فقط أن أذكره مبوقف أسرته هو نفسه العلىن منه ومن  ، بل ويعايرهم به ،  وىف توترا

  .  !Look who’s talkingوأقول  ، أفكاره

، ردى دائما  العطرة-، رمبا يعفيىن من اخلوض كثريا ىف سريته العطنة ، لدى رد جاهز قوله هلوكة حىت آخر يوم ىف حياته أو حياتىىف كل ما سي
  .  !Look who’s talking:  أبدا سيكون

لكارثية كغريها أو أكثر اڤزيونية ، هكذا كان قد بدأ حلقته التلي ’ وال يزال يستغل مع األسف هذا بلد استغل إىل درجة غري طبيعية ‘ …
لدونية واألحقاد الطبقية والعرقية وردى أن هؤالء الناس . قليال ، مع أى  ، أى بيزنس ، يرون ىف البيزنس ، ألسباب سيكولوچية حمض تتعلق 
ب ، أى أحد أحد ب!  ، أنه  ب!   أى بيع وشراء  ب ، لةأى إعمار أو بناء أو مشروعات أو توظيف شغي ! أى خد وهات هى  أية !  هى 

ب ب ! منفعة متبادلة هى  ب!  حىت التصدير  ب ! استصالح مليون فدان نفسه  دائما أبدا  ! ختصار أى تعامل خارج نطاق القبيلة هو 
حلياة منهاجا أن عقولنا نفسها ال تعرف أن :  إسقاط نفسى بسيط حلد السفالة ، والسبب واضح وال غرابة فيه!  حنن منهوبون ومضحوك علينا

ب اآلخرين أو الضحك عليهم   ! آخر غري حماولة 

ت املؤامرة إال عند العرب نيهل تعرف والطبيعى جدا أن يتصوروا أن كل الناس تفكر  ،  ألن املؤامرة جزء من سلوكهم اليومى ؟ ملاذا ال تظهر نظر
اليوم .  دائما ستجدين مثاال عربيا كبريا له . معروفة چىية تكيف سيكولو ؟ إنه آل أمل تسمعى عن اإلسقاط.   عزيزتى ، إنه مرض نفسى.  مثلهم

رة لتهكم الناس.  أشهر مثال هو بشار األسد بينما  ، ’ جلبان ‘خيرج واصفا اهلجوم  ، كلما قصفت إسرائيل مكا داخل سور . إنه األكثر إ
يوم أخرى ىف .  أن تعلمى أن عبمعصور هو أشهر حالة ىف التاريخ احلديث عليك . الكل يعلم أنه هو من ارتعدت فرائصه وأخرى ىف سرواله

وما أكثر املرات الىت بلل سرواله فيها  ، يتصنع فيها البطولة ويستأسد بصيحات الغوغاء على جبنه ، ذهب ليلقى خطبة ىف األزهر ، سرواله
لكامل ، تسمعى عنهاأما أشهر احلاالت إطالقا ىف التاريخ فهى قدمية ورمبا مل  ! خلراء  ، شخصا ٨٠٠ ، أعراىب خان قبيلة يهودية وذبح رجاهلا 

م هم الذين خانوه صر أو .  هذا هو اإلسقاط.  وال يعرف أحد كيف خانوه وكيف كان ساعتها على قيد احلياة أصال ، مث قال إ كل عيب ىف 
  . !Look who’s talking:  وال رد أفصح من . ينعت به صاحبنا هذا اآلخرين ، ىف العروبة أو ىف شخص هلوكة نفسه

 
  التوريث هو اهلاجس الوحيد لدى هلوكة وأمثاله

لوكة بسبب ما أستطيع أن ال  إمنا ألن كل تلك  ، ليس فقط ألن ردى جاهز سلفا ؟ أو تعرفني ملاذا.  اليوممسعت أعدك أىن سأزيد اهتمامى 
اسواء  ،  له على قناة اجلعرية يةاألسبوعالدروس  ت األمن القومى أو   كان عنوا كيف ميكن أن تدير إيران أو محاس الصراع على حنو أفضل نظر

ليس هذا  ، ال.  موضوع يريد تلقينه للجيل اجلديد بكل وسيلة ممكنة . كلها تدور حول موضوع واحد فقط ال يتغري أبدا ، مع أمريكا وإسرائيل
نية حىت درجة  الوسواس األزىل األبدى ، ريث هو اهلاجس الوحيد لدى هلوكة وأمثالهلفعل أعلم أن التو .  الذى تقولني فقط الذى يشغله كل 

وعلى مدى  ، املوضوع الذى سقمته أ شخصيا حىت درجة القيئ ، ما قصدته شىء آخر.  توريث أحقاب األحفاد أحقاد األقحاب ، اهللوسة
  ! سنة كاملة ١١فلت بفعلتك كيف تسرق قناة وت:  موضوع عنوانه.  ذات العقود

صر ملوازين القوى العاملية ‘حيث كلنا يعلم أن نتيجة كل ذلك التباجح اهلائل بـ  ،  املفارقة املضحكة أنه يروى لنا هذه القصص اليوم  ، ’ قلب 
ألنه كان ميكن أن ينطلى على البعض أو  ، رمبا كان ذا معىن ، يوم قالوه ىف اخلمسينيات والستينيات.  قد أفضى هلزائم خمجلة ولفقر وجوع مطلقني

م لفعل لكىن ال أفهم ملاذا يقوله من جديد اليوم . يغرر  اية قصة الفيلم    ! ، وحنن نعرف 

إلجابة ! عندك حق.  عذرا أ هالة احلبيبة لفعل  لكن لدى  ؟  من هم البنائون ومن هم اهلجامة اللصوص:  إن الرجل يسأل سؤاال جديرا 
  . ما ال تعرفينه  عزيزتى أنه مل حيدث قط أن سرت ىف مظاهرة أو احتججت على شىء.  اعتربيها شخصية لو شئت.  مشكلة

  . أ لست رد فعل ألحد …

  . مرة أخرى أن تصفيىن بوصف كهذا وال أحب . ’ مقاومة ‘أ لست  …
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  . فقط إما أن أفعل وإما أن أصمت . مث إىن كذلك ال أجيد الصراخ مثلك …

  . إما أن أكون بناءا أو ال أكون أصال …

ت التاريخ.  املشكلة أىن متعجرف …   . ال أرد على حفر

  ! وال أملك تيونرا ىف تلفازى …

 
  درة التاج

رت ، البنك األهلى املصرى هو درة التاج ىف االقتصاد املصرى  ، العامل كله واالسم الذى اقرتن ومتحورت حوله املعجزة االقتصادية املصرية الىت 
وصدر بشأنه  ، برأمسال قدره مليون جنيها سرتلينيا ١٨٩٨يونيو  ٢٥سس ىف .  هى حتديدا العقد األول من عمره ، على امتداد عشر سنوات

لطبع افتتح السجل التجارى حني أسس الحقا ، مرسوم خديوى من عباس حلمى الثاىن  سبقته بنوك.  مل يكن أول بنك تعرفه مصر . وبه 
ذه الضخامة ، لكنه أول بنك إجنليزى . قليلة الشأن ، فرنسية ىف األغلب واألهم أول بنك يصدر به مرسوم خديوى خيوله صالحية  ، وأول بنك 

لفعل اعتبارا من أ ،  إصدار العملة شرها  عد ومن مث آلت تلك الوظيفة ب ، چيم عبمعصورإىل أن أممه ري ، وملدة ستني عاما ، ١٨٩٩پريل وقد 
الكائن ىف تقاطع شارعى  ، بل على املبىن العريق نفسه ، الذى مل يستول فقط على هذه املهمة ، شهور قليلة من ذلك إىل البنك املركزى املصرى

  . اپشا وقصر النيلشريف 

شىء ما .  اجلنيه:  ةپراطوريأصبحت مصر البلد الوحيد ىف العامل الذى حتمل عملته نفس اسم عملة اإلم ، بفضل البنك األهلى املصرى
ىن سكك حديدية ىف العامل لنسبة للجنيه ، يضاهى أن تكون لديك    ! كنت الثاىن واألخري ، مع فارق أنك 

 ، كبار املؤسسني كانوا اليهودى اإلجنليزى أملاىن األصل سري إرنست كاسيل أحد أغىن أغنياء إجنلرتا آنذاك والحقا مستشار امللك إدوارد
ىن كونستانتني سال ، طاىل رافائيل سوارس أحد أغىن أغنياء مصر وأيضا مستشار اخلديوى فيهاواليهودى اإلي يكوون القطن اليو  . ڤاجووأخريا 

لفعل إم ، واألخريان مستقران ىف مصر منذ عقود ت بيزنسية وكا ميلكان  متداد القاهرة خاصة  ، هائلةپراطور لنسبة لألول  متنوعة كثريا 
لنسبة للثاىن  ، مصر عامةواغلب  الذى كان ميلك معظم أراضى الدلتا وأغلب املرافق اخلدمية  (ومتخصصة أساسا ىف زراعة وحلج وتصدير القطن 

  ! King Cotton:  أول من حيمل لقب ملك ىف التاريخ املصرى ، ) ملدينة األسكندرية

ميمه كان البنك يقدم خدمات الصريفة التجاري ا العامليةعلى األقل حىت  طوال الوقت كان له أبرز األدوار إطالقا ىف .  ة مبار أفضل مستو
إنشاء سلسلة حماجل  ، ىف الطليعة الباكرة هلذا . وتشجيع اإلقدام على ما هو حديث أو حيتاج لتمويل ضخم أو مغامر ، متويل املشاريع الكربى

ومثال كان مصنع سكر احلوامدية مفخرة  .  ملتقادمة الىت أنشأها دمحم على ىف األغلبالىت حلت حمل السابقة ا ، القطن ومصانع السكر احلديثة
إذ .  أيضا ال بد من ذكر أن البنك كان الالعب األكرب ىف خصخصة امللكية الزراعية هذه نفسها.  إن اكتفينا بضرب مثال واحد ، كربى لعصره

لتزامن مع بيع  والفارق بني  ،  كاسيل وسوارس وآخرون ، ورنسورتيوم بقيادة نفس الفريق املؤسس له تقريبالك،  ’ الدائرة السنية ‘سس هو نفسه 
م فقط ىف الواقع أشياء كثرية جدا حدثت ىف مصر ىف تلك السنة الىت تطالعك مثال كلما شربت برية  (يونيو  ٢٥يونيو و ٢١ ، احلدثني أربعة أ

رخيية حامسة لشخص  ، شاء سلسلة القناطر الكربى على النيلمنها أشار هذا الكتاب إىل بدء إن.  مصرية الصنع والحقا سيأتى على ذكر محلة 
وطبعا اخلبطة الكربى ىف   ، هذا الذى حدث كان أول ضربة خصخصة رئيسة للملكية اخلديوية لألراضى الزراعية.  ) امسه كيتشينر على السودان

ريخ اخلصخصة ىف مصر فليس ىف كل يوم ميكن  ، واملنطقى أن يتمهل كاسيل لعدة عقود ، مليون سرتليىن ٦.٥قيمة الصفقة كانت حنو .  كل 
لضبط ، أن يشرتى إنسان بلدا كمصر بل قبل هذه وتلك كان قد  ، أتى مبليون سرتليىن أخرى لتأسيس البنك.  لكن ما فعله كان العكس 

ا على بناء سد أسوان وقناطر أسيوط ٣.٦استثمر  ىف  ’ ميأل العني ‘األدهى أن وكأن شراء أرض مصر املستصلحة مل تكن شيئا  . مليو تعاقد 
 ، ١٨٩٨كل هذا ىف غضون أسابيع قليلة من ذلك العام الذى ال يتكرر  ، فقد بدأ مشروعا عمالقا الستصالح األراضى ىف كوم إمبو ، منظوره

لقد تغري جذر وجه اخلريطة .  تثمارات املباشرة مذهلة األحجام واجلرأةالعام الذى تضاعفت فيه ثروة مصر القومية عدة مرات من خالل هذه االس
ملهمة .  ودشنت ثورة خضراء كربى دفعت بتقدم الزراعة والتصنيع الزراعى معا خطوات هائلة لألمام ، الزراعية مث ارتقى البنك األهلى بعد قليل 

الىت  ( ١٩٠٨والشركة العقارية املصرية سنة  ، ١٩٠٢لزراعى املصرى سنة البنك ا ، ن أسس بنوكا وشركات متخصصة هلا ، ملستوى جديد
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ا طلعت حرب موظفا لبعض الوقت سيس هذه األخرية أمر يستحق بعض الدهشة . ) التحق  يار الكبري  ، و ألنه جاء بعد أقل من عام من اال
  ! أقوى من كل العواصفوكأن البنك األهلى أراد أن يقول لبقية الدنيا إنه  ، لبورصات العامل

 پراطورىذات طابع إم ، شركة بريطانية مركزها لندن ، ظل البنك األهلى املصرى على عهده األصلى ، على العكس من كل البنوك املصرية
مهما كان  ، محبيث يدخلها مصريون أو غريه ، أو حىت مناصبه اإلدارية العليا ، ويرفض توسيع ملكيته ، عريق التقاليد املصرفية ألبعد مدى

وىف نفس الوقت كان وول  ، ىف نسختها املصرية ، لقد كان شركة اهلند الشرقية ، ختصار . مستوى ثرائهم أو حىت انتمائهم لألسر املالكة
  . ندىاهل اپ والشرقبل ىف الواقع كان أضخم كيان جتارى إطالقا ىف كل املسافة املمتدة ما بني أورو  ، سرتييت ىف نسخته املصرية كذلك

 
لثة رمبا أبسط حسابيا   : دعنا نضع األمر بطريقة 

م كل مصر تقريبا   ، إذا كان البنك األهلى وشركاته ومشروعاته وأراضيه هو ىف يوم من األ
  ، ١٩٥٢فقطعا كل مصر احلالية بعد أن دمرها قطاع طرق 

  استمر ىف طريق البناء التحضرى السوى ال تصلح لتعويض عشر معشار ما يساويه البنك املؤمم لو كان البلد قد
  ! الذى أسسه السري إرنست كاسيل وزمالؤه ورعته الرؤية املتفتحة ألسرة دمحم على

هو  ،  الواقع أن تقدير وحيد لقيمة الثروات الىت ميثلها البنك األهلى برتيليون دوالر مبعايري اليوم لو استمر يشتغل ىف مناخ اقتصادى صحى
ال يصح .  ودفع كامل الثمن عدا ونقدا ، اجلمل مبا محل كما يقال ؛ اشرتى مصر كلها -يوم اشرتى-كمن اخلطأ ىف أن كاسيل ي . تقدير متواضع

ذلك أنه بعد قليل تداخل الكل معا  ، بل لكل استثماراته جمتمعة ، النظر فقط له كمجرد ذلك الشطر اليسري الذى أسس به كاسيل البنك نفسه
ما شرع  + تقريبا كل أراضى مصر الصاحلة للزراعة والىت دفع مثنها للخديوى  (كات العقارية الىت ضمت كل تلك األراضى نشاء البنوك والشر 

ت وقناطر+ كاسيل ىف استصالحه  فأصبحت كتلة اقتصادية واحدة يقف على رأسها  ، ) مشروعات الرى الكربى اجلديدة من سدود وخزا
ريخ  - العامة واملتخصصة-وأقلها شبكة املستشفيات الكربى  ، شروعات كاسيل اخلريية العمالقةلطبع دع جانبا م (البنك األهلى  األوىل ىف 

ا الربح ، مصر   . ) فهذه مل تكن استثمارات قصد 

ا من جانب روكيفيللر مثال ، على أن الطريقة األوقع من هذه وتلك حدث فقط عن نت ؛ هى مقارنة استثمارات كاسيل األولية ىف مصر بنظري
دته ورؤيته املستقبلية  ، االستثمار األوىل لطبع على الفور بسرعة هائلة ىف بورصته بفضل الثقة ىف ر وندع جانبا أن كال االستثمارين قد شهق 

رد أويل بثالثة ماليني سست ستاند ، مليو سرتلينيا ١٢ىف مقابل استثمارات كاسيل األولية الىت قاربت حنو .  إخل …الفذة وكفاءته اإلدارية 
ذلك أنه ببساطة كان يزن  ، كان السرتليىن يساوى حنو مخسة دوالرات ، ىف عصر العمالت الذهبية ذاك.  ١٨٧٠دوالر ونصف ليس إال ىف سنة 

ستثمارات كاسيل املصرية  ، مخسة أضعاف نسبة الدقيقة حتتاج ال (لتاىل فاستثمارات روكيفيللر النفطية ال تكاد تساوى شيئا يذكر مقارنة 
وهو ليس فارقا جذر مرة أخرى ألننا بعد ىف عصر تقومي  ، ١٨٩٨و ١٨٧٠منها مثال فارق التضخم بني  ، إلدخال كثري من العوامل الثانوية

لذهب ر السلع الذى صاحب إال مع ذلك االرتفاع الفجائى اهلائل ىف أسعا ، وألن العامل مل يكن يعرف مفهوم التضخم مبعناه احلاىل ، العمالت 
لطبع.  نشوب احلرب العاملية األوىل ا  ٢٨هو ذلك النمو اهلائل الذى جرى لثروة روكيفيللر ىف تلك الـ  ، على أن الفارق املهم  سنة الىت سبق 

ة القول معه إن القيمة السوقية مبا ميكن عام ، إذ كانت تقدر أصول ستاندرد أويل مبائىت مليون دوالر حبلول القرن اجلديد ،  سيس البنك األهلى
ن ضخ قدرا أكرب من االستثمار األوىل ، لالستثمارين أصبحت تسري ساقا بساق ىف ذلك الوقت .  ) وأن كاسيل قد جارى فارق الثروة هذا 

يو وسوكوىن وإسو وموبيل ألمساء من قبيل سوها ) أعيد جتميعها -الحقا-أو  (تفتت ستاندرد أويل جرب مث تناسخت  ، ١٩١١ىف سنة  ، املهم
رغم كل هذا العنت التارخيى اهلائل الذى القته من احلكومات األمريكية املتعاقبة ال سيما حكومة تيودور  . وغريهاموبيل -وإكسون وإكسون

ت من الدوالرات وليس تريلي،  يلترووسيڤ   ! و واحدافتلك الشركات الىت خرجت من رمحها تساوى قيمتها جمتمعة اليوم عدة تريليو

لثة رمبا أبسط حسابيا م كل مصر تقريبا : دعنا نضع األمر بطريقة   ،  إذا كان البنك األهلى وشركاته ومشروعاته وأراضيه هو ىف يوم من األ
استمر ىف ال تصلح لتعويض عشر معشار ما يساويه البنك املؤمم لو كان البلد قد  ، ١٩٥٢فقطعا كل مصر احلالية بعد أن دمرها قطاع طرق 

  ! طريق البناء التحضرى السوى الذى أسسه السري إرنست كاسيل وزمالؤه ورعته الرؤية املتفتحة ألسرة دمحم على
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ا :  مبناسبة الذكر الكتري للبنك األهلى وللقومية العربية:  نسيت أقول حاجة  هالة ! آه أما وقد عرفنا بعض أشياء عن حال مصر ومعجز
سيس البنك األهلىاالقتصادية والتحضري أن يصف لنا كيف كان آنذاك حال أحبائنا العرب الذين يريد لنا  لوكةملاذا ال حياول اهل ، ة الىت أعقبت 

م ، ويسعدىن جدا أن يساعدىن ، بصراحة أ ال أعرف ! ؟ الوحدة معهم أيضا أ مستعد إلعفائه من استخدام األرقام ىف .  حبكم خربته الكبرية 
ت لفعل ىف حاجة  صديقىت لطرق أبسط حسابيا إن كنت تريديىن حقا أن أصرخ مبا ميكن أن  ! لعلمى بضعفه الشديد فيها ، املقار لعلى 

  ! يسمع الناس

  !  مجاعة:  صاح مينا

  ! أيوه:  ردوا بصوت واحد

  ! خرب العمر -

  ؟ إيه -

  ! البنك األهلى -

  ؟ ما له -

خلصخصة ، ، هو ليس آخر قطعة ختصخص عفوا.  كومة املصرية خصخصتهاتقرر احل ، اآلن هو آخر قطعة متاما ال .  إمنا آخر قطعة متس 
حىت املستشفيات  ، حىت السكك احلديدية ومصر للطريان ، فقط هى خصخصت نسبا من مجيع الشركات.  تزال بعد لدى احلكومة أمالك كثرية

ملائة حىتمن جمر  ، نسب تكرب أو تصغر.  وبعض املدارس واجلامعات لكامل د مخسة  لكامل  . البيع  لكن بقى البنك األهلى منيعا حكوميا 
الناتج الداجن اإلمجاىل ينمو مبعدالت سنوية أعلى من معدالت منو .  األجواء اآلن تبدو مثالية.  احلكومة اختارت توقيتا رائعا.  حىت اللحظة

ذا النوع من االستثماراملستث.  سوق املال مستقرة منذ شهور طويلة.  الصني ت الدينية واحلدودية .  مرون ال يزالون متمسكون  االضطرا
مل حتدث تكالبات  .  وككل مل تكن تلك األحداث إال ذات أثر سطحى ومؤقت ، مل تثنهم أو جتعلهم يهربون للبنوك أو العقارات مثال ، نفسيهما

دات رأس املال خالل وسوف  ، مبعىن أن السيولة املالية قد تكون متاحة لدى األفراد.  الشهور األخرية كبرية على الطروحات األولية أو ز
 ، وأعرقها مسعة ، الذى ال يزال أضخم شركة مصرية ، هو البنك األهلى املصرى ، وقبل وبعد كل شىء.  يتمكنون من متويل هذا الطرح الكبري

وال شك أن  ، رمبا أحيا أكثر من شركات االتصاالت الشهرية املختلفة نفسها ، ل فردواملؤسسة الىت ال بد وأن يعرفها أو تعامل معها كل بيت وك
م لشراء أسهم هذا الصرح   . الكثريين سوف يتشجعون على حتويل بعض مدخرا

  . هپيد هى إللى ها تدير وأكيد كيو  ، االكتتاب ضخم جدا -

  ! ؟ پيدإمشعىن كيو  -

  ! ؟  هو فيه غريها -

لضحكوت ( ! فيه رمسيس -   . ) ضج القاعة 

هزر -   ! جيرى بسرعة ، پيدلذات كيو  ، إللى عاوز يشرتى حاجة ! الدنيا ها تولع  مجاعة.  أ موش 

 
  زكائب النقود املكدسة حىت السقف

جمرد االرتفاع اهلائل .  شىء جمرد ضخامته كانت زلزاال رج كل.  كان االكتتاب سينجح ال حمالة ، أ ما كان التوقيت الذى اختارته احلكومة
لقد أخذ الناس ثقة .  كان كفيال جبذب الناس لالستثمار عرب البورصة ، ) ومن خلفه طبعا معظم األسهم ( پيدالذى حدث لسعر سهم كيو 
لفعل كان اإلقبال مذهال.  واكتتاب البنك سيغطى بنجاح ساحق ، ضخمة ىف سوق األوراق املالية ارتفاع األسعار .  قلب كل موازين ونس.  و

س ىف كل األحوال.  وليس على حنو خاص نسيج بنها ، لكنه لو جاء سيشمل كل األسهم تقريبا ،  يلوح ىف األفق جند إدوارد كل أقاربه .  ال 
تى مبسدسه املرخص ، لتلقى طلبات العمالء من طرفه وأتى بشخص آخر  ،  عرض احلاج ضهرى هو أيضا خدماته . بل وواحد منهم جملرد أن 
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تى سائلة.  كان اجلميع يبيتون طوال الليل ىف مقر الشركة.  ذى مسدس أيضا هل يوجد حقا .  وكانت مفاجأة تفوق اخليال ، كانت النقود 
ا ، قرابة تريليون جنيه مصرى حتت البالطة   ؟ كما يسمو

ثبت خطأ هذا .   وسوف تستوعب ، قرابة األلف ، ثرية جداتبدو ك.  كان املفروض أن يتم تلقى أموال االكتتاب ىف فروع البنك األهلى فقط
يضاف أصال لكل هذا أن التقنيات احلديثة أصبحت تسمح منذ فرتة بتعامل كل فرد من .  مت ضم كل بنوك مصر للمشاركة ىف املهمة.  التوقع

ك فشل كل هذا ألن مثة إيداعات نقدية هائلة ال مع ذل.  متاما كما يتعامل صراف البنك مع هذا احلساب ، حاسوبه املنزىل مع حسابه البنكى
أصبح على كل موظف أن .  ساعة ىف مجيع البنوك ٢٤مت متديد ساعات العمل الداخلى لتصبح .  يصلح معها إال التسليم املادى لفروع البنوك

وما  ، الذين كانت ترسلهم مباشرة للبنوك ومن املكتتبني ، لتلقى األموال من شركات السمسرة ، طوال أسبوعى الطرح ، ساعة يوميا ١٦يشتغل 
تى ىف املواعيد الرمسية ، ينطوى عليه هذا من عد ما حتتويه حقائب النقود مبا يعىن أن هذه الطوابري الطويلة لن  ، وطبعا عدم رد أى عميل 

لطبع عن عبء جمرد حراسة هذه األموال.  تنصرف قبل منتصف الليل مثال هيك  تراها بسهولة مكومة ىف ردهات أو طرقات الىت كنت  ، هذا 
وبعضها جلأ لتلبية  ، شركات نقل األموال اعتذرت عن كثري من الطلبات . إذ كانت فوق استيعاب كل اخلرائن ، مقار البنوك بعد استالمها

عى غري حمصنة ص أو دفع ر   . الطلبات بواسطة سيارات ميكرو

مبعىن أن من طلب شراء ألف سهم سوف حيصل .  ت قد متت تغطية الطرح بقرابة مخسني مرةمبرور أسبوع واحد من أسبوعى االكتتاب كان
ال  ، بنهاية املدة رمبا يسفر األمر على أن لن حيصل على أكثر من مخسة أسهم أو رمبا سهم أو سهمني . فقط على أكثر من عشرين سهما بقليل

ا.  أحد يعلم بعد لكن نسبة هائلة ال بد وأن تذهب .  من حيث جاء ’ حتت البالطة ‘ها سيعود أغلب.  بقية األموال سوف ترد ألصحا
در . أيضا مبا يفوق كل خيال ، هذا كان السبب بدأت أسعار األسهم تتسارع أكثر وأكثر صعودا.  للبورصة رمبا ال يتاح ألبناء اجليل  ، وضع 

  . اللون الوردى اجلميل والضحكة الساحرة لوجه مىنويكفى أن أعاد  ، الواحد معاينته ألكثر من مرة واحدة ىف العمر

وقد ،  د أكثر من نصف مرتعڤزيون ال يبوأمامهما التلي ، احنشر وحيد وضهرى فوق كرسى فوتيه واحد من تلك املوجودة ىف مكتب إدوارد
ئقيا عن البنك األهلى.  حول اجتاهه ليصبح بعرض الغرفة ال بطوهلا إال أن قنوات  ، أن طول الفيلم ساعة كاملة رغم.  راحا يشاهدان فيلما و

  . عدة مرات يومياڤزيون املصرى كانت تتناوب على إذاعته التلي

من أول دمحم على واإلجنليز لغاية اليهود واملستوطنني .  األجانب هم إللى عملوا كل حاجة مجيلة ىف البلد دى:  بعد انتهاء الفيلم قال ضهرى
حلياإللى أقاموا ىف مپيني األورو  م خربوها.  صر لغاية ما أكلهم عبمعصور    . املصريني ما عملوش شىء ملصر إال أ

  ! على فكرة إحنا آراء قريبة أوى من بعض -

  ! بس إوعى تقول ىل اليهود إللى بنوا اهلرم:  ) صائحا فجأة وكأنه تذكر شيئا ( -

لو قالوا شيئا خيالف ما يقوله األكادمييون  ، ائيليني هم على القمة عاملياأعرف فقط أن األكادمييني اإلسر .   أ ال أعرف من بىن اهلرم -
  ؟ أليس كذلك  خريج الزراعة املتمرد . لن احرت كثريا فيمن أصدق ساعتها ، املصريون

بتحب  ، مث أنت صهيوىن . وأجزم لك أنه زعم غري صحيح ، أ درست هذا املوضوع جيدا جدا.  لكنهم ال يفهمون أكثر مىن -
  ؟ بتدافع عنهم ليه ، وتكره اليهود القدام ،  األشكيناز

أ  ، بصراحة.  كل إللى قلته إن إللى يقول عليه العلم يبقى هو الصح  ؟ أنت جاى غاوى شكل النهارده.   عم أ ما دافعتش عن حد -
  . غري مهتم مبن بىن ذلك القرب املضحك الذى مل أزره قط ىف حياتى

  ! نت بعت القضية خالصده أ ! الاااا -

  ! ؟ علشان أبيعها ، هو أ كنت اشرتيتها أصال ؟ بعت القضية -

 ، )  حىت بناء برج إيفيل (سنة أعلى بناية ىف العامل  ٤٥٠٠تصور أنه فضل  . پريستيچ ىف العاملأكرت حاجة عاملة لنا  ،  القرب املضحك ده -
ذا اللقب ألكثر من ية بناية  ، ستثناء الطول-ومع ذلك ال يزال  ؟ عدة شهور بينما النهارده ال بناية حتظى  ال يزال شاسع البون إذا ما قورن 

وال ،  ) باليني مبلينة من دوالرات اليوم (وال من حيث الكلفة ،  ) مليون طن ٦ (ال يزال ال يقارن من حيث الوزن :  معاصرة على وجه األرض
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ش البناء - سنة متواصلة  ٢٣ونصف وز كل دقيقتني بال توقف ملدة  حجر من ذوات الطنني (من حيث سرعة البناء  ستخدام أو ومسموح 
لذات ،  ) دخول السباق يودالعمالقة املعاصرة ملن  بفرض عدم صيانته  (واألهم أنه غري قابل ألدىن مقارنة على وجه اإلطالق فيما خيص اخللود 

أما أى مبىن  ، طبعا هو الوحيد الباقى من عجائب الدنيا السبع ! ؟ فهل من منافس ، كى يتآكل  سيحتاج لزمن من قبيل املائة ألف سنة ، ائيا
  . ) ! ٢٥٠٠يطمح أن يشهد حىت احتفال رأس السنة الوشيك ىف فال  حديث

أ مهتم اآلن :  خلينا ىف اجلد.   the tallest buildingوموش راكبة عليه كلمة  ، على أية حال هو عامل زى الست التخينة املكسحة -
لكلفت عشرة صحفيني أن  ،  لو كنت ال زلت رئيسا لتحرير الصحيفة بدال من هؤالء التافهني.  شىء أكادميى جدا أيضا.  بشىء آخر متاما

لكن ال  ، أصدقه كرقم إحصائى يفقأ العني.  أقصد أصدقه وال أصدقه.  أ ال أصدق رقم الرتيليون هذا.  يقوموا ببحث يساوى تريليون جنيه
 ؟ كل شركات مصر من أوهلا آلخرها ؟ كاف لشراء كل البورصة ،  هل تعرف أن رقم تريليون جنيه هذا.  أصدقه من حيث مدلوالته على األرض

ن ىف احلجم.  معىن هذا أن لدينا اقتصادين وليس اقتصادا واحدا البحث سيسأل .  وواحد حتت البالطة ، واحد فوق األرض ، اقتصادان متساو
 ،  كنت سأرسلهم للبنك املركزى ولوزارة املالية وملصلحة سك النقود ؟ قبل كل شىء مىت طبعت كل زكائب النقود املكدسة حىت السقف حولنا

سيس البنك األهلى حىت اليوم وأمجع أرقام ما مت إعدامه من املستهلك منها منذ ذلك  ، وسأمجع أرقام عن حصيلة ما طبع سنو من نقود منذ 
ا.  وطبعا أجرى مقابالت مع حاملى تلك الزكائب.  ريخالتا  ؟ ىف البيوت ؟ هل ىف خزائن شخصية ىف البنوك.  وأين ، وملاذا ، أين كانوا خيبئو

لضبط ، حتت األرض ، هل حرفيا حتت البالطة   ؟ أى شىء 

لفعل ! حبث ممتاز ومشوق جدا - هل اكتشفت   ! الكالم مع محلة الزكائب لك أسبوع مل تتوقف عن ، أفتكر أنت أجنزت نص البحث 
  . وأ أجيب لك قرار الناس دى ، اشركىن ىف البحث ؟ چيينات برضهترى أن للحكاية عالقة بداروين وال

  ! ممتاز -

ىن ملدة أسبوع على األقل ، إمنا إيه رأيك إحنا الزم منشى دلوقت - ملرة.  وموش الزم نيجى  إحنا زامحني  وحاسس أن.  ده جو غري مريح 
لكن .  واألسعار تنزل ، الناس ها تبيع األسهم علشان تكتتب.   كنا فاكرين العكس.  مث إن ال خوف على أسهمنا.  الدنيا أكرت ما هى مزحومة

ها أبيع هلا  اتفقنا بعد األسبوع ده ما خيلص.  مىن كمان ها تبتدى دراسة وآخر يوم هلا معا النهارده.  إللى حصل مفاجأة فوق الوصف فعال
حلظ وحده ها تشرتى التويو إللى عاوزاها.  بسبب اجلنان إللى إحنا فيه ده ، ها تكون عملت الضعف على األقل فلوسها.  أمسها أ طول .  و

  ! عمرى ما حصل ىل حظ زى حظ امللعونة دى

  ! موش أكرت ، حاقد ، أنت غريان منها ) : مغايظا ( -

بقى أن تقرتح على هالة أن  . زائد جايز تفكر فعال تكلم هالة صاحبتك إللى ما بتبطلش الكالم عنها.  ل إزاىنتكلم نتفق نتقاب ؟  خالص -
  ؟ إيه رأيك،  ’ ! اقتصاد ما حتت البالطة يفوق حجما اقتصاد ما فوق البالطة ‘ ؟ العنوان . تنجز بقية البحث وتنشره هى

  .  لال بينا ! أنت تنفع صحفى ! فكرة -

م اجلاية تعال -   . جايز كمان يكون عاوز خدمة وال حاجة مىن . هللا يكون ىف عونه . بس نقول إلدوارد أننا موش ها نيجى األ

  ! كلك واجب  حاج  -

 ، ’ ؟ شفت دلوقت إللى حاصل إيه.  ملا قلت إحساسى أن السوق ها حيصل فيه انفجار نزلوا على ضرب ! ؟  شفت  عم احلاج ‘
هذا بينما حياول ضهرى ووحيد شق طريقهما وصوال إلدوارد خلف مكتبه ىف الطرف اآلخر .  ’ ! ال كرامة لنىب ىف وطنه ،  بىنمعلهش  أسد  ‘

  . للحجرة

 
   ريت موضوع البورصة يفرجها على وأتوب عن الشغالنة دى

  ؟ أ عاوزة أعمل تكوير  سيدى األستاذ -

  ! امسه تكويد ؟ البية هناإحنا بنعمل ز  ، تكوير إيه  ست -
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فترتك  ، ’ ! ؟ مني ! خيرب بيتك ‘ : ويلفت كالمه نظر روميو للمفاجأة الكبرية ، ’ ! التكوير دى سورة ىف القرآن  بنىت ‘:  يعلق ونس
تى إليه بسرعة   . ’ ! ؟ ألطاف ‘ ، ’ ! ؟ أستاذ رامى ‘:  سامر و

ا تقريبا ، ة ىف حياتهأول فتا فهى كانت ، توقع أن جيد لديها غصة منه ألطاف  .  لكن ما حدث هو أن فرحت به ، واستهتاره دمر هلا حيا
لفندق.  كانت مغامرته األوىل ا نظري إحلاقها بوظيفة عاملة خدمات  مث حني .  ىف إحدى غرف الفندق كان لقاءمها اجلسدى األول.  غرر 

ا حتب األستاذ رامى ، كان قد دعاه حلفل جنسى.  ذهبت ملنزله وجدت أخيه هناك ا تقول إ اكتفى بقبلة هلا على .  ففوجئ هذا األخري 
ا من أجل -بناء على نصيحة احملامى.  بعد ختلى رامى عنها تزوجها شخص خليجى وسافرت معه.  وانصرف ،  جبينها السمسار استعادت بكار

الذى مل تكن تعلم أنه سراب يوجد  ، نتشال سيندريلال من قهرها ومهانتهاحلم السرت واحلياة الكرمية على يد الفارس الذى جاء ال ، هذا الزواج
وحني عرض عليها أن يرسلها إليطاليا لتظهر ىف حمطة ساتياليت .  هناك فوجئت به يهديها إلخوته وأسرته وأصدقائه.  فقط ىف القصص اخليالية

  . وأصرت على العودة ملصر رفضت ، تتلقى املكاملات على اهلواء بينما تتعرى وتتأوه ، ميلكها

ا الكتتاب البنك األهلى فالحظت  ، ىف العمارة ’ شغل ‘كان بيدها   . املؤكد أن بيع جسدها هو مصدر معظم تلك األموال الىت جاءت 
 ! ’ أطفال ‘اكتتاب   ! امسه اكتتاب . ساعة ىف طابور البنك ىف شربا لغاية ما أخدت الفلوس ١٢وقفت إمبارح  . قالوا ىل فيه اكتئاب.  الزحام

م مقلوب زيك.  ما تتكسفيش أوى كده م  . كل إللى أنىت شايفاهم دول لسا ويقولوا  ، والبعري عبري طول النهار بيقولوا على العرب بعرأقله أ
يشوفوا كل حاجة ىف الدنيا وب ، كل كالمهم فوقه حتت وحتته فوق . وخدى من ده كتري ، الدنيا برجل واحدة موش عارفني هى اليمني وال الشمال

 ؟ سخيفة ، بالش دى.  ’ أحقاب األحفاد أحقاد األقحابتوريث  ‘مرات من غري ما تغلطى  ١٠تقدرى تقوىل .   ملقلوب عكس كل الناس
ن أعراب عبري بعر بعري  ‘مرات  ١٠تقدرى تقوىل  ! ؟ صح اإلشارة غري  ال من السخرية من أخطاء نطقها وال من ، هى مل تغضب ؟ ’ العربعر

ألول مرة بعد عقود ولت خالهلا براءة الصبا الىت   ، بل ىف الواقع مل تفرح قدر مساعها السم تدليلها القدمي ذاك من جديد ، املقصودة ملهنتها
  . كانت

  ؟ سنة ىف دىب ١٥ألف كل إللى طلعىت بيهم من  ٦٠ -

 ريت موضوع البورصة يفرجها على وأتوب عن الشغالنة .  مجيلة امسها.  على فكرة أ عندى بنت دلوقت.  من دىب ومن مصر سوا -
لعاها ، بنات كتري عندهم أوالد وبنات موش شايفني أى عيب ىف شغلتهم.  موش عاوزة مجيلة تطلع تلقاىن كده.  دى   . إمنا أ موش 

ل جزاء فعلته هو أيضا مته.  يروى هلا روميو أنه  ه  ، ساعتها أتى به إدوارد لرمسيس . مبالحقتها فصل من الفندق ألن زميلة له ا واعدا إ
ح رمبا ال تقل عن أية وظيفة   . ر

ين إداىن كم ، إمبارح - يظ عندهواحد من الز رودة.  قال ىل صلحيه وخللى بنتك تلعب عليه ، پيوتر    . قالوا ىل ده عاوز 

  . املسائلأ ها آجى معاكى وها أضبط كل  ! قصدك بوردة ؟ رودة -

سى كل املسائل:  ترد بدالل تلقائى   . إللى اتكسر ما يتصلحش  أستاذ رامى:  ؟ مث 

مة فيما خيص االثنتني ، مث يعرفها بسوسن . يعاهدها على أن يصلح كل شىء نه ذاهب للتعرف على ابن ، بصراحة  ألطاف وإصالح  ةو
 ٦٠هات كارت من بتوعك واكتب عليه استلمت   ‘ويقول له .  ل الزحام وكل الروتنيجير ألطاف من يده ويدخل إلدوارد مقتحما ك . جهازها

لدرج ، آدى الفلوس وآدى البطاقة.  ألف جنيه لليل وكملوا األوراق براحتكم.  حطهم  إحنا موش فاضيني للقرف  ‘مث ميازحه .  ’ ابقوا عدوهم 
ا فعال ‘وإن جادل  ،  ارد الذى يتملكه اإلعياء سوى االنصياعوال ميلك إدو .  ’ ! هللا خيرب بيوتكم كلكم ! بتاعكم ده أ حاسس أن  ! ها خير

  . ’ ! فيه فلوس كتري ها تضيع ىف الفوضى إللى إحنا فيها دى
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  ! لكن قطعا كل األشياء تبدأ من مصر ، كل الطرق تؤدى لرومارمبا   …
  ، مصر القدمية مل تكن حضارة طبقا للتعريف الدقيق للكلمة

دة والعظمة مبا يكفى ألن    . العامل لألبد ’ تكسر عني ‘لكنها كانت من الر
ن وروما م للتفوق عليها ، لطاملا ازدراها مفكرو وقادة اليو ا ومبانيها هى الىت استفز   ، لكن مل خيفوا قط أن عظمة أهراما

  . ولوال هذه الغرية لرمبا ما فكر أحد ىف البناء أصال
م الىت وصلت فيها مصر لقاع الفقر والتخلفمب- وحىت اليوم   ، مل ميلك أحد إال أن حيرتمها وحيرتم أهلها - ا ىف هذا األ

م أجداد كل الكلمات العظيمة   ! البناء واإلبداع والسمو ؛ أل
لشطحة التالية جوهر كل مشاكل العامل احلالية هو أنه ببساطةرمبا  … تيه مصر   ! واقف ىف انتظار أن 

ت ال أإىل ن إال ما حيض على الكد ؟ بني الشعوبچيينية هذا احلد من العمق تصل التفاو الشعوب ذات .  الشعوب اجلادة ال تقبل من األد
أو لو  ، ولو كان قد ظهر دين جديد بعده ، عانقوا اإلسالم ىف حلظات.  املصريون ال هذا وال ذاك.  الكرامة احلقيقية ال تتحول عن دينها أبدا

ى شىء على غرار تلك اجلزية ، عناه هلم اليوماخرت  م   ، ىل أسابيع أقرأ ىف التاريخ العرىب.  وهكذا ، لرتكوا اإلسالم وعانقوه هو ، يقرص آذا
ريخ عمليات الغدر ئه من أجل رمقة عني . ألكتشف أن كل التاريخ املكتوب ما هو إال  وهم  ، املصريون يعلمون أن العرىب يقتل أقرب أقر

ارا  -املصريون-  ؛ ) هذه األخرية من اخرتاعى أ وليست نقال عن أمى ( ’ البعر غدر  ‘و ’ العرب جرب ‘و ’ العرب خوانني ‘يقولون ليال 
إلسالم ىف حلظة م رغم كل هذا آمن أغلبهم  انع ما امل ؟ لكن أليس هذا ما فعل كل احمليط الساموى األرثوذوكسى . وال يزالون ، املشكلة هنا أ

طبعا حاله حال كل دين  (قد نراهم خيرجون منه أفواجا ويعيدونه ملا يسمى بغربته األوىل  ، أن كما رأينا الناس يدخلون ىف دين هللا أفواجا
لفعل ، ) ! آخر  ١١ هذا ما حدث فعال منذ . لن يذهبوا مثال للعلمانية ، لكن قطعا لن يذهبوا بعيدا ، أو لعلنا بدأ نرى إرهاصات هذا 
م ستحملهم إ لألرثوذوكسية ، على األكثر ؛ پتمربس هى ممتازة كما اإلسالم ىف الرتطيب  ؛ ال فارق جذرى بني األرثوذوكسية واإلسالم . چيينا

ووكالئه على  ’ وما خلقت اإلنس واجلن إال ليعبدون ‘على القلوب الغائرة ىف ظلمات الغيب واخلرافة واالنفعال املتبلد واستمراء إرهاب صاحب 
كما لدى قاطع طريق القوافل  ، لدى زارع احلياض املصرى ، كالمها يؤدى ذات الوظيفة التكيفية لدى الشعوب اإلجرامية الكسول.  األرض

ةولدى كل الربك ال ، وكما لدى البلشفى املافياوى الروسى ، احلجازى لفخار املو :  چيينية املشا لطعام املنهوب و وطبعا  ، هومإشباع البطون 
اپاپ بينما الكاثوليكية ال تزال كنيسة عاملية واحدة و  ، بطريرك ١٥كنيسة و  ١٥إنكم حىت تفتتم لنحو  . لتسليم املريح للذات لقوى ما وراء الطبيعة

أوسع من حميط  ال تستطيعون رؤية عامل ، كمفيجدا چيينات عمر بن احلطاب واحلطابة وصدام حسني جترى هذا أكرب دليل على أن  ؛ واحد
  !  لقرىف منكم ومن كل شرقكم.  وال زعيم إال هذا الذى يظهر ىف املرآة ، القدم

الىت أراها حوىل كل -بل بفجره حياول نفى صفة الكسل  ، ويريد عزل املصريني عن كل هذا احمليط ، ضهرى يقول رى احلياض شىء خاص
فرى احلياض ال ينفى احلاجة للشادوف  ، ورى (ال شاقا حر وبذارا وتنقية عشب ويقول موسم فالحة األرض كان شغ ، عن املصريني -حلظة

وموسم الفيضان كان موسم املشروعات القومية  ، وموسم التحاريق ليس للحصاد فقط إمنا أيضا لشق الرتع وبناء السدود ، ) ! والطنبور والساقية
ال أكاد أرى فرقا بني مصريني وغري  ؟ كيف!  تة بتاعتهم كلها شغل وما فيش أجازة خالصوكأن املواسم التال ، كاألهرامات واملعابد األكرب وأكرب

هو الذى  ، منذ أخناتون ، ملاذا هذا الشعب دون غريه:  لكىن ال أعتقده ىف صاحل الشعب املصرى ، رمبا هناك فرق ، أو رمبا عنده حق.  مصريني
عتبا ؟ اخرتع التوحيد مى عن اللغز املصرى ، ره تلميذا جيلس ىف حضرة أخناتونقرأت كتاب فرويد عن موسى  إنه لغز  .  ومل أجد فيه ما يشبع 

لضبط ماذا سيحدث له.  كبري حقا كل شىء عنده .  ال شىء امسه وقت أو ختطيط.  أو مىت حيدث ، املصرى خيرج من بيته صباحا وال يعرف 
  . وال أعتقد أن تلك خاصية جيدة ، ال أعتقد أن مثة شعب هكذا أبدا ، حتاالتى املتواضعةىف حدود ار .  ’ ! إن شاء هللا ‘ ، ’ لربكة ‘.  قدر

ن  ، لعكس.  إنك لست درويشا هائما على وجهك حبثا عن احلقيقة ؟ لقطع ال ؟ صوىف.  مباذا أصنفك أنت نفسك على مسطرة األد
ذا التصنيف  ! هأ !  هأ.  لم فرنسيسكاىنأنت مس ! فعال.  أنت شخص عنيد قوى يكرس نفسه لتغيري ما حوله سوف أجن جنونه حني أخربه 

ن أال يستحق شعب إسهامه الوحيد  ؟ هل نسيت علمانيتك أنت ! لكن مهال ! اجلديد الذى اخرتعته خصيصا من أجله ىف جدول األد
دة ، أال يستحق االنقراض الفورى ، لإلنسانية هو أن قدم هلا أسوأ اخرتاع عرفه التاريخ مع ذلك هو شعب ال تبدو عليه بوادر .  إن مل يكن اإل
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س.  خلود املومياوات تقمصه ومل خيرج منه.  االنقراض أبدا س ؟ أوسخ   .  مفعول الويسكى عاد كمفعول املاء.  رأسى ينفجر ؟ أم أحدق 
م رمبا.  أو حىت الكويت ، ليتىن قضيت كل عمرى ىف لبنان س هلم عيو مل يكن ليصيبىن مثل هذا .   ليتىن هاجرت للغرب . ومونلكن مفه ، أ

  ! العذاب يوما قط

واآلن يدخلىن هذا املنحل لتحدى  ، حاولت أن اكتشف سر التخلف وسر شعوبه ! لقد خرجت من حفرة كى أقع ىف بئر ،  للهول
  ! مصر …ضهرى نفسه :  اكتشاف أسوأ ألغاز الدنيا مجيعا:  جديد

أهذه معلومة حتتاج  ؟ رى احلياض.  مل حيدث ولو ملرة واحدة أن قال هذا الضهرى اخلسيس معلومة مل أكن أعرفها ؟ ديدما اجل ؟ رى احلياض
لضبط.  أشعر وكأن الدنيا أصبحت غري الدنيا.  أشعر وكأىن أمسعها ألول مرة ، مع ذلك كل كلمة أمسعها منه.  ملعرفة أمحار حيمل  ؟ ماذا أكون 
لك قرية ‘ ؟ ماذا يقول ؟ نون الديناميات احلرارية الثاىن ىف إطارأعلق قا ! أسفارا  ، أمرت معدميها فحكموا فيها ، إذا أرادت أمنا الطبيعة أن 

دع العرب جانبا فهم يكرهون حىت هذا  ( ’ فحق عليها االعتدال والوسطية ‘أو ىف الصيغة الىت حيبها املصريون  ، ’ پىفحق عليها املوات األنرتو 
م ينفرون من فكرة االستقطاب احلرارى العاىلالغث م يكرهون توليد الشغل أل وطبعا ليس إله أعظم ىف نظرهم من رجل  ، اء الداىفء وال عجب أ

مل  راجع-الثلج   حرا ‘أو راجع كالم هالة عن  ، أو كيف يبعث كفاه الربد ىف الصدر ىف املنام،  ىف قصة اإلسراء واملعراج هللادرجة حرارة أ
لضبط ما املقصود بكلمة جعلناكم أمة وسطا.  ) ! ’ الثالجة وبئس املصري  ‘و ، ’ وسالما هل وسط بني اإلميان  . أحتدى أحدا يقول ىل 
ال :   موناملسل ‘:  فقط أمازيغ مشال أفريقيا حاولوا اإلجابة فقالوا ؟ بني الشمال واجلنوب ، بني اليهودية واملسيحية ، بني الوثنية والكتاب ، والشرك
م ال يقدسون  ، الواضح أن الشرق أوسطيني استمرأوا فكرة التعلق بني السماء واألرض والرقص ع السلم . ’ ! ال شىء ، ال ملة ، دين ذلك أل

وحيقق السالم وال يعظمون أكثر من الرتزية ممن مهنتهم لفق وتلفيق األشياء مبا يرضى اجلميع  ، ىپشيئا أكثر من املوات املواع املشاع األنرتو 
  ! االجتماعى والوحدة الوطنية واإلمجاع املوهوم

أهو متيمة حتميىن من شرور العامل .  أرسطو أبو القوانني نفسه مل يفعلها ؟ يعلق نص قانون ؟ أيفعل أحد شيئا هذا.   ىل من مضحك
  ! پى صحة األنرتو ىف.  أهو تعويذة تدفع عىن رداءة الويسكى ؟ بل أهو متيمة حتميىن من جهلى ؟ احلقيقى

على األقل أصبحت أعرف اآلن  ! وال أعرف شيئا امسه الكفاح ، إذن ضهرى حمق أيضا أىن لست صاحب قضية ! أوه ؟ تعويذة ؟ متيمة
لن تعرف أبدا كيف يسرتسل ىف كالم عشوائى .  لن تعرف أبدا كيف يفكر.  لو مل أفعل لرمبا جننت.  ألنفضن يدى من هذا امللعون ! شيئا
 ، اإلميان والشك ، لن تعرف أبدا كيف يتجاور لديه العلم والفطرة.  مث فجأة يلقى ببعض كالم علمى حمكم مدروس ودقيق ، تضارب لساعاتم

لضبط حني اختلطت .  لن تعرف أبدا كيف مير بكل األهوال واملتناقضات وال يفقد سالمه الداخلى أبدا.  كلها دومنا عراك لن تعرف ماذا جرى 
وكيف يصر ىف ذات الوقت أنه أحد أطيب  - الدين- لن تعرف كيف اخرتع أسوأ وأشر األشياء إطالقا ىف التاريخ .  ىف دمهكلها ت الدنيا  چيينا

دون أن  ، لن تعرف كيف يقف طوال الوقت على اخليط الرفيع بني األبيض املطلق واألسود املطلق.  وأخري شعوب العامل وأحبها للسالم مجيعا
فه حقا ، لن تعرف حني تتضارب آراؤه ىف ذات الدقيقة.  يه مشكلةيشعر أن لد رمبا ال توجد نفس .  رمبا االثنان.  أم يعى ما يفعل ، هل هو 
بل رمبا ال جيب أن يصبح شخصية مفهومة .  أبدا لن يصبح ضهرى شخصية مفهومة.  ال أعرف.  وأحيا تلك ، أحيا هذه.  إجابة دائما

  . أصال

لتبعية  ، رمبا هو فقط مصر ؟ إهلا وىف نفس الوقت متخبط هكذا كيف يكون …   ! مصر هى خمرتعة اآلهلة الكبرية األوائل -وليس أكثر-و

  ! وليس إال أحد شيطاىن الداخلية ، بل رمبا هو غري موجود أساسا …

.  ومن األفضل للجميع أن تظل كذلك ، الشخصية املصرية ليست مفهومة.  اپندورامن اخلراقة أن تفتح صندوق .  فاحشإنه خطأ  …
لضرورة صندوقا للشرور أم ماذا   . ولن تعرف أبدا ، رمبا هى العكس.  األسوأ أنك لن تعرف حىت إذا ما كانت 

 ، لتبخر كله ىف حلظة ، لو فتحته للنور ، لكن مصر رمبا هى صندوق دراكيوال.  اپندورا وتتحمل النتائج الوخيمة تستطيع فتح صندوق …
  ! أو رمبا هى صندوق بال مفتاح أصال . ن جتد ساعتها شيئاول

ييدا لعبمعصور … تى لشعب أن يلهب حناجره  مث بعد شهور قليلة  ، شفت امحراراحىت كما حبة بطاطس نسيت ىف فرن كهرىب  ، كيف 
  ! ؟  يكررها أضعافا إمنا من أجل نيكسون
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تى لبلد أن يكون أول ثقب ىف:  بل انظر هذه … وأن متسى هى نفسها بعد  ، الستار احلديدى خرجت منه الشيوعية لتغزو العامل كيف 
هو املكان الذى انطلقت منه مؤخرا شرارة :  بل  للهول ! ؟ ، ستموتني اآلن  پقال للشيوعية ستو  ، أول من ثقبه إىل الداخل ، سنة فقط ١٦

  ! لكل العامل كما كرة اجلليد ، االرتداد عن اإلسالم

السم فقط ىف احلالتني ( ألكرب مؤسسة سنية ىف العاملتى لشعب أن يقلب األزهر من مؤسسة شيعية كيف  … تى له  ، ) ولو  مث كيف 
وأخريا قد ينجح ىف إقناع  ، أن يقنع أخناتون أن يقتل السادات ، إىل قاعدة لإلسالم اجلهادى أن ينقلب من قاعدة لإلسالم الصوىف الدراويشى

  ! فسهأخناتون بقتل ن

فه خامل ، نعم … ئه معدوم الشخصية ، صحيح هو شعب  شعب عبارة عن صفر مستدير كبري  ، شعب كله عبد ربه التائه ، شعب 
  . لكن مع كل ذلك شطحاته تقود العامل وتغري العامل ، وىف احلاالت النادرة الىت يتحرك فيها يكون انفعاليا أهوج ، يتوسط اخلريطة

ا يما ميكن أن  هى آخرىت إن حىت الصفات ال … ليةشعب مصر  وصف  وأسسها حتتمس  ، هى أيضا من اخرتاعه ، كاإلمپراطورية واإلمپر
كثر من ألفية كاملة   ! الثالث قبل األسكندر 

  ! ا أعنيهوستدرك م ، انظر لكيف يتخبط ضهرى عدة مرات ىف الدقيقة الواحدة . احلداثة نفسها اخرتاع مصرى منذ ما قبل التاريخ-بعد …

عبمعصور مل يكن مصر وفرض على .  أن تكون مصر حىت تتخذ دعوتك تلك الطاقة السحريةمن الضرورى حىت ليس  !  للهول …
بعد  . ونشرت عليه ثوب الشيوعية األسود ، لكن ألن دعوته الشيطانية انطلقت من مصر غريت وجه العامل ، الشعب املصرى حكم األقلية العربية

دمحم عثمان إمساعيل املسمار بعد شهور وضع ، و  طرد اخلرباءأذهل العامل بقراره غري املفهوم ببسقوط الشيوعية يوم ضمنا تنبأ السادات قليلة سنوات 
  ! بينما العامل كله يقف متفرجا يصفق للنتائج ال أكثر ، الفعلى األول ىف نعشها

مث كانت عينها السبب ىف  ، ت مرة السبب ىف طفرة كربى للبورصات العامليةكانت حىت ذا ، إن مصر هذه وبنكها األهلى !  للهول …
يارها الفجائى التاىل ميم اجلنيه املصرى الذى كان يصدره ، ا ميمه و !  حاول كينيدى حماكاته فأصدر دوالره املأفون املدفون أمحر اللون ، حىت 

البيعة ها تقع على  ، من كده وأكرت من موافقىت لك أنه شعب طيب ال مييل للشر وأكرت ، هذا أقصى ما ميكنىن قوله عن املصريني  ضهرى
  ! خلسارة

  ! لكن قطعا كل األشياء تبدأ من مصر ، كل الطرق تؤدى لرومارمبا   …

لكنه   ؛ نولن يكو  ، وال هو من أعراق احلضيض الىت تالصقه من كل نقاط البوصلة من تركيا لليبيا ، ولن يكون ، ال هو شعب عظيم …
هو الذى قال للعامل عليك أن تؤمن بلهو خفى ومهى وستصطلى بنار اخرتاعنا املشئوم هذا  ، كان اإلهلام واحلافز األول واألعنف جلميع احلضارات

 ، سنة عليك أن تصبح شيوعيا ففعل ٣٥٠٠ليقول للعامل بعد ، مث هو الذى عاد  فسارت البشرية كلها عمياء غمياء غبياء وراءه ، آلالف السنني
مث مؤخرا ها هو أول من قال لإلسالم  ، مث قال له عليك أن تصبح إسالميا فصادق ونفذ بال حلظة تردد ، مث قال له عليك أن تصبح رأمساليا ففهم

  ! للخلف در

  ! لكن قطعا كل األشياء تبدأ من مصر ، كل الطرق تؤدى لرومارمبا   …

دة والعظمة مبا يكفى ألن  ، مصر القدمية مل تكن حضارة طبقا للتعريف الدقيق للكلمة … .  العامل لألبد ’ تكسر عني ‘لكنها كانت من الر
ن وروما م للتفوق عليها ، لطاملا ازدراها مفكرو وقادة اليو ا ومبانيها هى الىت استفز الغرية لرمبا ما  ولوال هذه ، لكن مل خيفوا قط أن عظمة أهراما

م الىت وصلت فيها مصر لقاع الفقر والتخلف-  وحىت اليوم.  فكر أحد ىف البناء أصال  ،  مل ميلك أحد إال أن حيرتمها وحيرتم أهلها -مبا ىف هذا األ
م أجداد كل الكلمات العظيمة   ! البناء واإلبداع والسمو ؛ أل

لشطحة التالية ساطةجوهر كل مشاكل العامل احلالية هو أنه ببرمبا  … تيه مصر    ! واقف ىف انتظار أن 

تى املصريون  -بل أال جيب- أال ميكن  …   ؟ هذه املرات كما حدث ىف ملعجوبة تقلب كل موازين العا ، من جديدأن 

  ! قطعا ال أحد يعرف ؟ التالية مما عساها تكون شطحته ترى …

  ! لو عرف أحد ملا كان امسها شطحة …
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قاال إن خفقة  - لورينز الذى صار واسع الشعبية ألنه جعل من الفوضى نظرية متكاملة األركانأو الحقا دكتور -ور بوانكاريه الپروفيس …
لكنه موجود حتما ىف كل مكان حيل به  ، رمبا ال وجود لال يقني ىف دنيا اجلسيمات.  جناح فراشة ىف الربازيل ميكن أن تسبب إعصارا ىف تكساس

فهة واحدة.  حيث هنا تصبح اليد العليا دوما لنظرية الفوضى ؛ سانإن يارات الكربى بعملية بيع صغرية  ريخ كل البورصات بدأت مجيع اال  ىف 
ريخ البشرية غالبا ما تبدأ عملية البيع الصغرية التافهة هذه من مص.  جاء بعدها التفاعل املتسلسل   ! رفقط فيما خيص التحوالت الكربى ىف 

م  … م هى جزء أصيل من فهلو بل لعل ذلك اهلرم يضفى على  . ) وساحمىن  ضهرى على الكلمة (على األقل لعل عجائبهم ومفاجآ
م تلك القوة السحرية لتعويذة دون أن يقصدوا ، شطحا لفعل . فيتأثر بقية البشر    ! رمبا كنت خمطئا وهذا القرب املضحك ذو سر 

ا  لعامل صندوق البارود املتحني لالنفجارمصر الشرارة وا …   ؟ ىنجال تزع؟ أسوأ ما ىف هذه الفكرة أ

  ! ال شىء يغضب معلمى أرسطو ! ال شىء غري مادى ىف هذا ، كال …

تون …   ؟ ما الفائدة من االهتمام أصال . بصراحة مل أعد أهتم ، تون أو ال 

م:  تلك األخرية هى الصحيحة ! لضبط ، نعم …   ! صندوق بال مفتاح إ

  ! وألقسمن على أن أخرجه من رأسى لألبد .  ضهرى لغز لن يفك مطلقا …

  ! أقسم أن لن أحاول معه ما حييت …

  !  مصر ليست صندوق الشرور …

  ! مصر صندوق األلغاز …

  ! أبدا السفنكس لن ينطق …

 


