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 :يذخم قبم انبذاياث
 

، لفتِح ا٤بسلمْب لبالد الغاؿ " فرنسا  حالياً سّبهُ  -وواصل عنبسة بن ُسحيم الكليب
ىجرية ووجد الطريق أمامو خالية، فسار مسرًعا دوف أف يلقي مقاومة 102" عاـ 

وصعد حٌب أدرؾ هنر الساءوف، فاستؤب على أوتوف، واستمر ُب زحفو الظافر، 
فقذؼ هللا ُب قلوب الكفار الرعب فلم يتصدَّ أحد منهم للمسلمْب إال لطلب 

صلح، واجتاح ا٤بسلموف مدينة أوزه، وفيْب، وفالنسي، ووصلوا إٔب مدينة ليوف ال
 الٍب يسميها العرب "حصن لودوف" 

 
وىكذا وصلت لليوف )حصن لوداف( كما ٠باىا أجدادي العرب َب منحة دراسية 

يقطع مدينة ليوف هنراف ٮبا الرـو والسوف )السْب( ومن ىنا كنيتها "مدينة ،٦بانية
يلتقي النهراف جنويب مركز ا٤بدينة ويشكالف مايشبو ا١بزيرة ُب ا٤بركز. النهرين" و 

على األوؿ ُب الغرب تَبكز  مركز مدينة )ليوف( ٧باط من الشرؽ ومن الغرب بتّلْْب:
مؤسسات وأماكن دينية كثّبة من بقااي الشموخ الروما٘ب بينما ٰبوي التل الشرقي 

 الكثّبمن ورش ا٢برير.
 

    َب جامعة ليوف الكبّبة كانت منحة الدراسة
 Université de Lyon)) :واألفرع الثالثة الرئيسية ١بامعة ليوف ىي 

 يدرس فيها مكاف دراسٍب حيث واآلخّبة ىيجامعة لوميّب، ، و جامعة كلود برانر
 .اإلنسانيات والقانوف

 
 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1


5 

 ؿالفصل األو 
 

يـو ففي يـو مطّب،كاف يومي ا٤بائة ُب اْلغربَة ُب َىَذا ال
والتليفزيوف( إبنزعاج عن  - :الصحافةعرباْلفرنسيوف ُب )اْلميداي

ماقاـ بو الّشهيد الفلسطيِب )ساىر ٞبدهللا( بقيادتو سيارَة 
كم من 15مفخَخة إ٘بهت صوب مستوطَنة "ميحوال" على بعد 

هنر األردف، فإنفجرت بْب حافلتْب عسكريتْب إسرائيليتْب وصف 
وكنّا ٫بن الدارسْب العرب ٫بس   الفرنسوف العمل ابإلرىاب؟ 

 والبطولة كّنا ٫بُن وىم كما يقوؿ ا٤بثل الصيُب بنشوة الفرح
وىو مثل يشّب أِلختالؼ البشر ُب  وحلماف" -واحد -"سرير
و أبدًا على الفراش ٕبلٍم ولكن ىل حلُم رجل وزوجت -األفكار
ففي الوقت الذي غّب فيو الفلسطينيوف طرؽ النضاؿ  واحد؟!

 من الطوب للرصاص،كُنت أغّب طريقٍب َب العشق للطريقة
للفرنسية؟ وابلطبع كلتا الطريقْب وجدا معارضة؟! فكما بدؿ 
الشافعي ُب فقهو عند نزولِو ٤بصر بدلت إجتهادات العشق 

  بفرنسا، أليَس اإلنساف أين بيئتِو كما يقوؿ علماء اإلجتماع !



6 

يو، وبدأت إستقبلِب أبىاًل مس”.بورحاب” قابلت ا١بزائري
ابلعربية كلما ضاع  متحدث لبق وٱبلط الفرنسية فهوحكاايتو.

منو ا٤بعُب العريب يرتعش وىو يتحدث ُب حيوية وىو ضخم ا١بثة 
نوع يقوؿ عنو )عباس العقاد( فيماكتب:) يُرى ماشيًا كأنَُّو راكباً( 

الذي إكتشف لو ” ميَباف فرانسو“ينتقل يب من سر الرئيس 
ًا وأ٪بَب منها طفلة؟ إٔب خليلة عرفها من عشرين عام

ولكّنُو الٯبد وقت " الذي جاء معو ابلقات تعليبحساف ال“اليمُب
إٔب الصراع على  )للتخزين( فأضربت أحوالو؟!. القيلولة ا٢بار

( 1992يناير -1991بْب الشيوخ وا١بنراالت )ديسمرب ا١بزائر
 وكيف ىرَب من ا٤بوت ىناؾ.

دخلنا معاً احملاضرة كانت عن ا٢باالت الٍب ٙبتاج لقوانْب جديدة؟  
ُمحاضَرة :)أٮبيَّة نصوص الرَّأَفة وإيقاؼ التَّنفيذ ُب كاف ُعنواف الْ 

ُب مصر وكذا  17الّتشريع اْلِعَقايب( ٙبدثت ابختصار عن نص ـ
كانت تتدخل وتسعفِب فتشرح ما   -ُب إيقاؼ التػَّْنفيذ. 55ـ

كانت لسا٘ب ُب غربٍب ففرنسيٍب -طاَلة إلا أقولو إذا تطلب األمر
 مارسل(:ليس األمر -)جارودي اضرالزالت عرجاء..َعلَّق اْلُمح

مَبوؾ للقاضي فاْلمحامي ٯبب أف ٰبثو ُب مرافعتو ويتمسك 



7 

للقاضي ُىَنا ُسلطَة  *الّتقديريَة طََلباتِو فالسُّلطَة بذلك ُب ُمذَكَِّرة
َوقاِئع ال ُسْلطَة ُمطَلَقة.وِلذا فالعمل ابلعداَلة يقتضي معرَفة علم 
اإلجتماع وعلم النَّفس،وليس اْلقانوف وحده. فاألوراؽ ا١ْبنائيَّة 

 بيئتو،**عندان ِِبَا خانَة لدراَسة ا٢ْباَلة تتحدث عن ظروؼ ا١ْبا٘ب 
 رٲبَة، فنحن ال نشعر بغليافمعتقداتو فِهَي تَػْهتمُّ بو قبل وقوع ا١بْ 

 98ُب حْب أف اْلغلياف قادـ ُمْنُذ درَجة  100اْلماء إال ُب درَجة 
ىل قرأ أحد روايَة )الغريب( لكامي ؟      ولو ألتفو األسباب.؟

إّف اْلقتل أيٌب من ٦برد إنعكاس ضوء الّشْمس بقوَّة على عيِب 
رفها النَّص،ألف النَّص بطل الرَِّوايَة، إنو ُب حاَلة غلياف ال يع

اْلَقانُو٘ب يتحدث عند وقوع اْلفعل ال قبلو وال بعده، بغّب َذِلَك 
ُتصبح أعماؿ الرَّأَفة ووقف الّتنفيذ واالختيار بْب ا٢ْبَدِّ األقصى 

 ؟!األدٗب للعقوبَة درب من الّتخمْبو 

                                                 

ٯبػوز ُب مػػواد ا١ْبنػػاايت إذا اقتضػػت أحػػواؿ ا١ْبرٲبَػػة اْلمقاَمػػة مػػن أجلهػػا الػػدعوى اْلعموميَػػة رأفَػػة اْلقضػػاَة تبػػديل اْلعقوبَػػة   
 على اْلوجو اآلٌب : عقوبَة اإلعداـ بعقوبَة األشغاؿ الّشاَقة اْلمؤبَدة أو اْلمؤقَتة , عقوبَػة األشػغاؿ الّشػاَقة اْلمؤبػَدة بعقوبَػة

اَقة اْلمؤقتَػػة أو السػػجن , عقوبَػػة األشػػغاؿ الّشػػاَقة اْلمؤقتَػػة بعقوبَػػة السػػجن أو ا٢ْبػػبس الػػذي ال ٯبػػوز أف األشػػغاؿ الّشػػ
 ينقص عن سَتة شهور , عقوبَة السجن بعقوبَة ا٢ْببس الٍَِّب ال ٯبوز أف تنقص عن ثالثَة شهور.

َدة ال تزيد على سَنة أف أتمر ُب نفس ا٢ْبكم وٯبوز للمحكَمة عند ا٢ْبكم ُب جنايَة أو جنَحة ابلغراَمة أو اب٢ببس م
إبيقاؼ تنفيذ اْلعقوبَة إذا رأت من أخالؽ اْلمحكـو عليو أو ماضيو أو سنو أو الظروؼ الٍَِّب ارتكب فيها ا١ْبرٲبَة ما 

, وٯبوز أف ٯبعل  يبعث على اإلعتقاد أبنَّو لن يعود ِإَٔب ٨بالَفة اْلقانوف وٯبب أف تبْب ُب ا٢ْبكم أسباب إيقاؼ الّتنفيذ
 اإليقاؼ شاماًل أليَة عقوبَة تبعَية و١بميع اآلاثر ا١ْبنائيَّة اْلمَبتَبة على ا٢ْبكم.
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كاف الربفيسور"ساجاف" يطلب منا ا٤بشاركة وإستلهاـ ا٢بلوؿ 
  تعدد جنسيات الدارسْب وتعدد القوانْب.مستفيداً من 
وأحياانً  ا٤برأة تقلب علينا ا٤بنضدة منضدة القانوف، قاؿ ٗبرح:

منضدة الفضيلة أما كيف؟ فهذا ما سنعرفو وعلينا أف ٪بد حال؟! 
رضي القانوف  فهي تريد أف تكوف أُماً،أبّي شكل وأبي عالج.

فبعد أوسخط إتسعت رٞبة الدينا أوإنفتحت أبواب جهّنم.
 حريتها ا١بنسية إصطدمت ٕباجتها البولوجية لألمومة؟! 

 وعرض ٢باالت ٙبدثت عنها الصحف الفرنسية :
 
سنة ( :أرملة لضابط فرنسي أحبتو ثالث 22كورين ) -  

أنَُّو مصاب ابلسرطاف ُب الربوستاات" “سنوات وفجأة إكتشف
كاف   :وكاف البد من إستئصا٥با لقد أصبح عاجزًاعن اإل٪باب، و٤بّا

ا٤بنوية إٔب أحد ا٤براكز  قبل ذلك يقـو ببعث حيواانتو
فبعد  إبنتظاـ ليعرؼ سبب عدـ إ٪بابِو قبل إكتشافِو ا٤برضالطبية

موتو ١بأت أرملتُو كوين إٔب احملكمة تطلب إسَبجاع ىذه 
ا٢بيواانت ا٤بنوية وإهّنا من حقها، وإلف ا٤بركز الطيب رفض أف 

الفقيد ٓب يوصى ِبا ألحد ولكن يسلمها ىذه ا٢بيواانت ألّف 
حكمت ٥با بذلك أحد ٧باكم ابريس،وحصلت على ا٢بيواانت 
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لتلقيح الصناعي من ا٣باصة بزوجها وبدأت تفكر ُب اإل٪باب اب
؟ ووجدت ا٢بكومة الفرنسية نفسها ٧برجة؟ فالىي ىذه ا٢بيواانت

تستطيع أف ٛبنعها من ىذه العملية وال تستطيع أف ٚبرج على 
أنو بعد وفاة األب بثالٜبائة يـو إذا “لذي ينص على:قانوهنا ا

والزالت ىي ٙبوز ا٤بُب ”..اإلبن غّب شرعي أ٪ببت زوجتو ُأعترب
وهتدد بو ا١بميع وترى أف أمومتها أىم، وتقوؿ ماذا أفعل أتخرت 

 قضيٍب بْب ا٤بركز الطيب واحملاكم أكثر من ثلثمائة يـو 
 
تقبل أف ٙبمل منو عن طريق أعلن رجل أنَّو ُب حاجة إٔب أـ  -  

التلقيح الصناعي و٥با مكافأة مالية كبّبة إذا وافقت ،ومكافأة 
أكثر إذا ٞبلت وإذا ولدت وأعطتو ىذا الطفل ليسعد بو ىو 
وزوجتو؟! كانت ٥بذا الرجل زوجة قد أجهضت مرتْب ٍبَّ إتفق 
الزوجاف على أف يكوف ٥بما طفل عن طريق التلقيح الصناعى 

وجاء الرد ٗبوافقة سيدة تعمل ُب ىيئة طبية  -أة أخرىبواسطة امر 
!ٞبلت صناعيًا وولدت وعندما تقدـ ؟لتحديد النسل ومتزوجة

األب البيولوجي لألـ الوالدة ابلنيابة رفضت أف تعطيِو الطفل؟ 
فهي أمُو وقالت ىذه األـ ُب احملكمة عندما فكرت ُب ا٢بمل كاف 

لت شعرت بلذة ا٢بمل ولكن بعد أف ٞبوماداي دافعي إنسانيًا 
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وولدت وشعرت ابآلـ الوضع وعندما رأيت الطفل أحببتُو فهو 
رؼ إال أاب واحدًا فهو األب إبِب ولن أعطية ألحد والقانوف اليع
لطفل إذف إبن ىذه السيدة الشرعي وليس األب البولوجي فا

وقد طلبت احملكمة من األـ أف تسمح إبرساؿ بعض وزوجها.
البولوجي واألب الشرعي ليس راضيًا ٛباماً الصور للطفل لوالده 

عن ىذا الطفل،رغم قبولو أمواؿ األب البيولوجي وإنفاقها؟واألب 
البولوجي تعيس ٛبامًا ٥بذه ا٤بأساة ولكن األـ ا٢بامل ابلنيابة ىي 

 إما الزوجة األخرى فال تزاؿ تفكر َب األمومة؟! األـ ا٢بقيقية.
  

 ىنا إنشقت األرض وصل أبو رحاب ٤بنصة الربوفيسر 
 ،دي ا٢بل نطبق الشريعة اإلسالمية:الولد للفراشعن قاؿ:

  ا٢بجر وللعاىر
 

أف يقدـ إقَباحو مكتواًب، وتكهرب ا١بو و٠بح الربوفيسر لو 
 العلمانية التسمح بذلك داخل ا١بامعات .ففرنسا 
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َِبَّ عن ركن بعينو يذكرٗب ِبا.ىذه اْلمرَأة اْلمنفلَتة من  ٕبْثُت ِبَعيػْ
جأت من ُىَناَؾ حيث النَّص كانت من ىرىورَة )جنوب الرِّابط( 

على شاطئ" كازينو الساحر" اب٤بغرب َىَذا اْلبحر  ا٢ْبياَة بلوف
الّشاطئ يقصدنو النِّساء ُمْنُذ الزمن اْلقدٙب،أيتْب لُيغطسن 

أورغَبة ُب  ،بع مرات ُب موجات سبع طلبًا للزواجأجسادىن س
كنُت من أسواف حيُث ينتشر بْب النِّساء اإل٪باب السريع.؟! و 

إعتقاد راسخ أبف ٛبثاؿ )َمن( إلو الّتناسل عند اْلفراعَنة. واْلموجود 
ُب جزيَرة )الفانتْب( ينطوي على قدرَة خارَقة تتجّلى ُب إخصابو 

اَؾ طقوسًا َخاصَّة تتبعها كل امرَأة قبل للنساء اْلعاقرات وُىنَ 
الزايرَة، حيث تقـو سيَدة أخرى بتشريط كعب قدمها ابْلموس 
حٌبَّ تنزؿ منو الدماء وتقـو بوضع )مستَكة و٧بلب وجادي 
وشبة( ُب مبخَرة وٚبطو عليها السيَدة سبَعة مرات ٍب تنطلق ِإَٔب 

يطَة أف ال تتحدث َمَع ا١ْبزيَرة، فَبكب اْلمركب وتعرب بو النَّهر شر 
ود ِإَٔب منز٥با أحد على اإلطالؽ أثناء الذىاب والعوَدة حٌبَّ تع

وُب طريق اْلعوَدة يقولوف: تكوف ُب نظرهتا جرَأة وتلتقي بزوجها؟!
..فلقد فيشلح جلبابو اْلمرَأة الٍَِّب تعلم الصيب كيف يعرؼ ذكورتو

ل أعجوَبة أعطاىا اإللو ا٣بصوبة وما الرَّجل إال فرَصة لعم
ابألساطّب؟! ٝبعْتنا قليال نا من أرضْب ٲبتلكا غيباً ٧بوجاً اْلقدر؟!ك
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أان ُب ِمنَحٍة دراسيَّة قصّبَة  قاعات الدَّرس..وكثّبًا الصَُّدؼ!!
إٔبث عن صحيح النَّص اْلقانوّ٘بِ )ظاِىرُه وابطنو( وىي ُب دراَسة 

ن مكاِمِن َضْعِف ُمَعاِدَلة لَِتعمَل َكمحاميَّة بفرنسا،ِىَي تبحث ع
جَِّة َضَماف النَّظاـ النَّصِّ وأان أَُقدِّس النَّص وال َأخُرج عليو ٕبُ 

حرَكة اجملتمع وِىَي تتحايل عليو،تالِعُبو ال مانع عندىا واستمرار 
قسوتو فِهَي ٥با أيًضا مصا٢بُها، والغريُب أفَّ  من اإلْفالت من

نا إال َوَساِئل لُِيْجِرَي اْلَقدُر النَّص يسُعنا ويعِطينا وال يتَمْلَمل! ولسْ 
 ا٤بشيَئَة َمْن يُداُف وَمن يُفلُت.

 
صاحبٌب  منُذ حضوري ١بامَعة ليوف إحتوتِب وكأَنػََّها ُب اإلنتظار،

تلهو ُب ابريس بعيدًاعن أزقة ا٤بغرب الضيقة وعيوف حاراهتا 
ما كنت أمشي معها ُب الشارع العاـ وىي   الواسعة ا٤بتلصصة

ٔبانيب من دوف أف تضع يدىا حوؿ وسطى أصرخ مبتعدًا عنها 
٦بنونة ،٫بن ُب الشارع العمومي أال ترين الناس؟! تلتصق يب 
وتقوؿ: إهّنم ال يروف شيئاً.الأحد ينظر إلينا،تلفت نظر الناس 

ث عن عندما تبتعد عِب!وأان أشهق رغمًا عِب،وألتصق ِبا، نبح
؟! بداية كنت ٕبَ اابب أوؿ عمارة أمنة تصادفنا أجذِبا فيها 

وٗبرور الوقت تعودت،وصارت ٛبشي إٔب جانيب عيناىا  مضطرب،
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 تبحثاف معي عن أي مكاف ٲبكنِب فيو أف أقبلها وأٙبسسها..نلهو
)أفضل شيء أف  بداية وهنايةابلرواايت وتفكر٘ب ٗباقالو ٧بفوظ َب 

ت وحيَدة "مقاطعة" من الدارسْب تالعب فتاة ٙببها(..كان
اْلعرب،ألهّنا ال تضع حاجزًا بينها وبْب الدارسْب اليهود،دخلت 

تقينا أـ إلتقى ا١بنوب إليها،حنينها كسا٘ب جنوانً.فهل إل
حينما نظرت إليها    ءت ُب ا٤بوعد عقب احملاضرةاجاب١بنوب؟!

 كيف يعرؼ كانت ال تزاؿ ُب نظرهتا جرَأة اْلمرَأة الٍَِّب تُعلم الصيب
فقررت أال ُأعاتِبها ع جلبابُو ايال)فتنة األسطورة(؟! ذكورتو فّبف

سكت ولكنَّها جاءت مقررة أف تٌ  على مصاحبتها اليهود كعادٌب
حٌب عتاب نظراٌب بعد ما٠بعنا اليـو عن النقلة ا٤بؤثرة ُب نضاؿ 

 من الطوب للبارود.  الفلسطنيْب
ُكلنا دارسْب ال فرؽ بْب َفسَّرت ٕب موقفها اْلمختلف بعبارَة:  

 جنٍس أو عقيَدة أو ِجْنِسيَّة، لسنا ٧باربْب؟!
)لليهود ُب فاس حيهم : ٍبَّ أوضحت الّتفسّب"الفرانكفونىي 

ا٣باص وللوصوؿ من بيتنا إليهم ال بد من نصف ساَعة ابلّتماـ 
 واليهود يشبهوف سائر النَّاس ُب ثياِبم الطويَلة الّشبيَهة

وىذا كل شيء.  ضعوف قبعات بداًلمن اْلعمائمٔبالبياتنا،وىم ي
وىم منصرفوف ِإَٔب أعما٥بم ويلزموَف حيَّهم ومنظموف جداً 
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من إحساسنا يصنعوف حليا وإحساسهم ابلطائَفة أكثر ٭بوًا 
وتصنع النِّساء ٧بفوظات من ا٣بضار اب٣بل وقد حاولت بديَعة!!

ف الصَِّغّب لكنَّها أمي أف تفعل مثل َذِلَك ابْلكوسا وا٣بيار واْلباذ٪با
كاف يف وصلوا إلينا ُب مراكش..ومٌب؟ٓب تنجح قط!أتعرؼ ك

 َذِلَك أثناء إحتالؿ إسبانيا،حوؿ األمويوف األندلس إٔب جَنة وارَفة
قد ية.و٢بق اليهود ِبم.٤باذا وكيف؟!الظالؿ وبنوا قرطَبة وأشبيل

 َيُكوف السبب الرَّئيسي أف األمويْب اْلمسلمْب عصَبة من ٧بيب
"ا٢ْبمراء" قضى اؿ،والذين تلهوا ببناء قصرخراُباْلفرح،ا٣بلي اْلب

اْلعرب ُب األندلس سبعماَئة عاـ وىم يلهوف بتالَوة الّشعر 
ومالحظَة النَّجـو ُب حدائقهم وكانوا متسا٧بْب إٔب حد أنّو ٓب يكن 
وف  وف عقائدىم كما يغّبِّ يعرؼ ما داينَة ا١ْبار؟ وكاف النَّاس يُػَغّبِّ

طَاانهتم؟! ويوما إستفاَؽ األطلس اْلعريب لنراىم يغدوف علينا قُػفْ 
ابْلمئات اْلعرب واليهود وىم يصرخوف من ا٣بوؼ ومفتاح بيتهم 
األندلسي بيدىم؟! كانت تطاردىم ملَكة مسيحية متوحَشة 
خارَجة رأسا من الثلج إ٠بها "إيزابيل" لقد ركلتهم ركَلة 

نا وإما أف نرميكم ُب حقيقية.وقالت ٥بم: إما أف تصلوا مثل
 اْلبحر.؟!
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وقتا ليجيبوا! وألقى جنودىا لكّنها ُب اْلواقع ٓب تَبؾ ٥بم 
النَّاس ُب اْلبحر اْلمتوسط وسبح اْلعرب واليهود حٌبَّ طنَجة ٝبيع

)إال الذين أاتح ٥بم ا٢ْبظ أف يعثرواعلى سفيَنة( وأسرعوا ِإَٔب فاس 
ماَئة عاـ( إيزابيل سا )كل َذِلَك قبل أكثرمن ٟبليختفوا فيه

م ال يصلوف  اْلكاثوليكية طردت اْلمسلمْب َمَع اليهود ألهنَّ
 ابلطريَقة الٍَِّب تصلي ِبا؟!( 

 أتريد٘ب أف أفعل ما فعلْتو "إيزابيل" ؟ - قالت
  وبدأت حكاايتة..” بورحاب ” جاء ا١بزائري

 قهَوة أىوى. أسقيو إبيدييغرد بصوت أجش: اي مْب يقوؿ ٕب 
  أتريد قهَوة ؟: قوؿأ 
ا مشروُب ا٤بنازؿ ،الصينية فضية ت قوؿ زبيدة : إال القهوة إهنَّ

هْتا النَّار فصار ٥با قواـ "وش" َها كنَكة ٫باسية لقهَوة سوَّ  َعَليػْ
وفنجاانف عليهما رسم لقلب أٞبر، وسحاَحة مغموَسة ُب أنبوبَة 

ا٤بر نب ح.فإذا رفعت اْلفنجاف ترشف الْ ِِبَا ماء اْلورد،وصحن بو بل
رفعت السحاَحة بسرَعة وإذا إحتجت اْلماء. معها الّتمر. تتناوؿ

         لتضيف للماء اْلورد..
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م يشربوف قهوة أ٠بهاف!     يرد ا١بزائري:أىي قهوة أـ ىوى؟ إهنَّ
رحاب،إلتف حولنا ٝبع من جاءت ا٤بشاكل كالعادة مع بو 

 والدارسْب العرب يستفسروف منو عن معُب:الفرنسْب 
 لولد للفراش وللعاىر ا٢بجر؟ ا 

 وآخرى ابلعربية قاؿ:) فالفراش ىو.اترة ابلفرنسية  -وىو يشرح
الزوجية الصحيحة بْب الرجل وا٤برأة..فإذا ٞبلت ينسب ٞبلها 

فإف كاف  واإلستقامة لزوجها، واألصل ٞبل الناس على الصالح 
أي العقوبة ا٤بقررة  ا٢بجر، -فللعاىر وىو من زان ِبا  -العكس

ابلشرع سواء ا١بلد أو الرجم، ويبقى نسب الولد ألبيو من العقد 
 الصحيح.( 

ليتلقى السخرية من الفرنسْب ُب أف يكوف ذلك حاًل لفرنسا؟! 
  ويرتفع الصوت مع ىرج ومرج،

اىلية واإلسالـ اليعرفوف األبناء ويقوؿ ٥بم بورحاب: العرب ُب ا١ب
وال  تُتقننوَف الدعارة،شرعيْب كما تعرفوىم،ولكنَّكم  الغّب

"إٚباذ التدابّب لإلٙباد األورويب الذي طالبكم ب تستجيبوف



17 

،كما الضرورية لعدـ تشجيع الظاىرة وتقليص الطلب عليها 
،إٚبذت كالسويد والنرويج وفنلندا"البلداف اإلسكندانفية "فعلت
على من أيٌب  دوالر 1800بفرض غرامة مالية قدرىا  تدابّب

 العاىرات.
يضحكوف ففرنسا العا٤بانية تقدس ا٢برية يقولوف لو وىم 

وبدأ إهتاـ ".حاجاتنا ا١بنسية والقانوف ال ٲبكن لو أف ٰبرمنا منها:"
سكاف فرنسا من ا٤بسلمْب برغبتهم َب إحتالؿ  % من8اؿ

 .. .بالدىم 
 ؟!  ٪باة فالو بلقاسمتسقط  ؟! ٪باة فالو بلقاسمتسقط  وىتفوا:

 
 إستفسرت من زبيدة؟

 فتنحت يب جانباً.   
وىي  وزيرة حقوؽ ا٤برأة الفرنسية ذات األصل ا٤بغريب أهّنا وقالت:

وأّف  تدعم بعض النواب الفرنسْب لعمل مشروع ضد الدعارة
لٍب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أجرت ٙبقيقًا عن الدوافع ا

.وكانت النتيجة الٍب اتالعاىر جرت الرجل الفرنسي إٔب أحضاف 
"العاىرات ٲبارسن ا١بنس مع الزابئن  صحيفة أفّ وصلت ٥با ال

ولكن كل ىذا ".بشكل ال ٲبكن للرجاؿ أف يقوموا بو مع زوجاهتم
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ًا ُب حالة الرضى بْب رجل عبث فالقانوف الفرنسي اليتدخل أبد
صاحبك اجملنوف )بورحاب( اليعرؼ أف لكل وزير ىنا وامرأة 

  عشيقة؟! ولكّنهم ٰباولوف مقاومة مهنة "الدعارة"
راجع اْلقانوف الفرنسى ِإّ٘بِ أعرؼ من ٯبمع بْب أكثرمن واحَدة 
ن  بفرنسا من عرب مشاؿ إفريقيا والعراقيْب،وىم اليقولوف أبهنَّ
زوجاهتم ىراب من قانوف فرنسا الذي ٰبـر )تعددالزوجات( 

على العمـو ويتمسحَن ُب الرضى الذي يقره القانوف الفرنسي.
 بعدما األخّبة،السنوات  عت دعارة الفرنسيات،خالؿتراج

إفريقيا  يات وافدات من دوؿ البلقاف ومشاؿفت« ا٤بهنة» إجتاحت
 .ووسطها والصْب وجنوب أمّبكا

حي كليطو بسوؽ تعإب ىتاؼ فرنسي: عودي بلقاسم للمغرب..
 ُب إنتظارؾ .األربعاء ودوار الضبابة بتيفلت

رغباتو.. قالت زبيدة :ال مفرمن اإلحتفاء اب١بسد بداًل من قمع 
 ة.وأدرؾ الرَّجلبدأان ابْلِبَغاء اْلُمَقدَّس وإنتهينا ابْلُمَخاِدنَة،أوالعشيقَ 

ا ِىَي أيًضا لن تكتف بو ةُمْنُذ اْلبدايَ   أنَُّو إذا ٓب يكتف بزوجتو فإهنَّ
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ولذا ظهَر ُب الّتاريخ الرَّجل الذي يصنع  القدٙب، *إهنا اايـ اْلمعبد
ولكن ألنَُّو ي وٲُبسك ِٗبْفتاِحو معو؟!لزوجتو حزاـ اْلِعفَّة ا٢ْبديد

َخصَّص لنفسو نساًء ُأْخَرايت خارج ِنطَاؽ الزََّواج، فهو عاجزعن 
كاف ُىَناَؾ عصٌر ٯبمع فيو الّرَِجاؿ بواحَدة ؟! اإلكتفاء
 العظاـ؟م ،ورجالنا ورثة ىؤالَأٲْبَاهنُ   ملكتوما..اواإلماء*ا١ْبوارى

                                                 
يلحق اب٥بياكل )ُب سومر( عدد من النِّساء منهن خادمات ومنهن سراري اآل٥بَة أو ٤بمثليهم الػذين يقومػوف مقػامهم علػى   *

وكػاف علػى إمػرأة مػن نسػاء اببػل )كمػا  -األرض )الّرَِجاؿ( وٓب تكن خدَمة ا٥بياكػل علػى َىػَذا النَّحػو ا١ْبِْنِسػي يعتػرب عػاراً 
( حيػػث ٘بلػػس تنتظػػر أّي Mylittaف تػػذىب مػػَرة ُب حياهتػػا ٤بعبػػد اآل٥بَػػة ميليتػػا )ذكػػر اْلمؤرخػػوف ومػػنهم ىػػّبودوت( أ

رجل يدخل ِإَٔب اْلمبعد فإذا ُأعجػب الرَّجػل بشػكلها ألقػى ُب حجرىػا قطَعػة مػن اْلفَضػة ٍبَّ مػارس معهػا اْلعمليَػة ا١ْبِْنِسػيَّة 
تػػرفض مػػا ألقػػي ُب حجرىػػا؟! فػػإذا مػػا إنتهػػت اْلعمليَػػة داعيػػا ٥بػػا أف ترعاىػػا اآل٥بَػػة ميليتػػا وٓب يكػػن مسػػموحاً للمػػرَأة أف 

ا١ْبِْنِسيَّة وإنتهى معهػا واجبهػا الػديِب تركػت اْلمعبػد وعػادت ِإَٔب منز٥با!!وقػد إسػتمر اْلبغػاء اْلُمَقػدَّس ُب اببػل حػٌبَّ اْلقػرف 
اف أسػم آ٥بَػة اْلمعبػد يتغػّب مػن بلػد، ؽ .ـ وكػ 325الرَّاِبع قبل اْلميالد، ٍّب ُأِمر إبلغائػو اإلمرباطػور قسػطنطْب حػوإب سػَنة

ُب اببػػل كانػػت اْلبغػػااي اْلُمَقدَّسػػات ٱبػػدمن ُب معبػػد اآل٥بَػػة ميليتػػا، وُب كػػل دانيػػا وسػػوراي حلػػت ٧بػػل اآل٥ِبَػػة ميليتػػا اآل٥ِبَػػة 
( أرمينيػػػػا معبػػػػد أانيتػػػػيس mithra(، وُب بػػػػالد اْلفػػػػرس كػػػػاف ُىنَػػػػاَؾ معبػػػػد اآل٥ِبَػػػػة ميػػػػَبا ) Astarte"عشػػػػَبوت" )

(anaitis( وعلى حدود بالد اْلعجم معبػد اآل٥ِبَػة أرٛبػيس )artemis وكانػت اْلبغػااي اْلُمَقدَّسػات يتػألفن مػن طبَقػة )
اْلكاىنػػػات يطلػػػق علػػػيهن )حػػػرٙب اإللػػػو( وإشػػػتهرت ُب رومػػػا ُب معابػػػد الرَّومػػػاف اْلبغػػػااي اْلُمَقدَّسػػػات لػػػدى اآل٥ِبَػػػة بػػػرايب 

ويلسػوف: إنِّػُو ال يػرى ٥بػذا اْلمعػُب إاّل أف َيُكػوف اإللػو لػو أعضػاء جسػديَة ولػو وابكوس ومتينوس وغّبىا .. ويقوؿ كولن 
 عالمات الذُُّكورَة.؟! اْلمهم أف اْلعذراء بعد ٩بارَسػة ا١ْبػنس تكتسػب الّتقػديس وتصػبح امػرَأة ومقدَسػة ُب وقػت واحػد .

٥بنػد واليػاابف وتفػتح اْلمعابػد أبواِبػا ُب ا٥بنػد والسػند وقد ظل اْلبغاء اْلُمَقدَّس موجػوداً حػٌبَّ عصػران َىػَذا ُب بػالد منهػا: ا
إلستقباؿ اْلفتيات الالئي يهنب أنفسػهن لهل٥بَػة وٱبصػص بعػض ىػؤالء اْلفتيػات إلرضػاء حاَجػة الّرَِجػاؿ ا١ْبِْنِسػيَّة )حجػاج 

 اْلمعبد( وغّب مسموح ٥بن أف يتزوجن؟! من قبل زوار اْلمعابد!
ترحيبا ابلغواية من ا٤بَبادفات الٌب تشعرؾ أبهنم ٯبدوف لذة ومتعة وىم  وليس من قبيل ا٤بصادفة أف ٪بد  *

يرددوهنا بينهم منها على سبيل ا٤بثاؿ: ا٤بباضعة ، ا٤بالمسة ؛ ا٤بضاجعة؛ ا٤بباطنة ؛ ا٤بعاسفة ؛ اجملامعة  
 ابلعمل ؟! ا٤براودة ؛ ا٤بباشرة ؛ ا٤بخاذنة ؛ ا٤بناكحة، وا٤بواقعة، وىو يعِب اشَباؾ طرفْب ُب اإلتياف 

== 
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ا٢ْبق ُب كل َذِلَك، فاْلمرَأة  فإذا كاف الرَّجل اْلفاضل لو :قالت
اْلفاضَلة يكفيها زوج أوعشيق واحد؟!ما رأيك أتقبل ِبذه اْلقسَمة 

 ؟!
 قلت: َحلُّ اْلُمْشِكَلة ا١ْبِْنِسيَّة ال يستطيع أحد قوَلو،وال كتابتو! 

قالت: العصور ُتوِجُد لنفسها تِْقنيَّة سّرِيَة أبشكاؿ متعدَدة لتجديد 
ف عندان ما آلرب الن ينتهي ففي اْلمغ مرف كاف األإواْلغراـ؟ 

الصَّْيفي وىو زواٌج اْلُكلُّ يعرؼ أنّّو ُمَؤقَّت ولكّنُو يعرؼ ابلزََّواج 
ىو زواج ٧ُبَدَّد اْلُمدَّة ٰبل  َيْصُمُت حٌبَّ ال تَػُبور النِّساء واْلبنات!

ْلقاِبع اْلفقّبَة َمَع وجود َىمِّ اْلُعُنوَسة ااْلمرَأةمشاكل الرَّجل اْلَغِِب،و 
وىاىم الفرنسوف يعايروف ا٤بغرب  على أنفاس َحِرٙب اْلمغرب.

كليطو بسوؽ األربعاء   - ا١بسدحيث الفقر وبيَع  أبحيائها الفقّبة
؟! ستظل فرنسا طوؿ الوقت عنصرية.حٌب ودوار الضبابة بتيفلت

 لو٪بحت َب ا٢بد من الدعارة.

                                                                                                        

== 

األخّبة تركز على دور .ٖبالؼ مصادر أخرى مثل: الرفث واللمس واإلتياف والركوب واالعتالء وىذه
الرجل وإبرازه فهو الذي يرفث ويلم..ومن ا٤بعلـو أف اللغة ىي التعبّب األمثل عن حالة اجملتمع الٍب تنبثق 

 .وا٤ببا٘ب وغّبىا منو رقياً وا٫بطاطاً وىي أبلغ داللة وأفصح إابنة من ا٤بالبس
! 
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اْلَفَرْنِسي ال يتدخل إال عند انوف َٙبرََّؾ اْلعقل اْلَقانُو٘ب؟!اْلق
اإلعتداء على ا٢ْبُريَة ا١ْبِْنِسيَّة .وُب حاَلة الرِّضا يُػَْبؾ األمر لدائَرة 

األمر ُمَطْمِئن !! اإلغِتَصاب ىو اتِّصاؿ رجل ِجْنِسيًّا  -األخالؽ 
ال شيء ُب –فإف َرِضَيت  -دوف ُمساٮَبة ِإرَاديَّة من َجانِِبَها  ابمرَأة

نطلق لسا٘ب اْلَفَرْنِسي األخرس ُب داخلي أليس إعتداء اْلقانوف؟ إ
:الشَّرؼ مفهـو أخالقي ال  على شرفها؟ ردت رغبٍب اْلُمََبقّػَبة

نسا٘ب فكيف إُىَنا قرين ا٢ْبُب اْلقانوف علم ٘برييب  الرَِّضا قانو٘ب.
 يغفل ا٢ْبب !!

  ؟!هي ا٢ْبكايَةىل ينتهي ا٢ْبب عندما تنتتساءلت:
أـ أنُّو ُيشِبو األرابيسك الَِّذي يشتغل على وحَدة رئيسَية يعيد 

 إنتاجها على إمتداد مسطح اْلعمل كلو 
 الصحراء مبالغ ُب الّتأقلم َمعَ شعرت أب٘ب ٚبلَّصُت من ا١ْبمل الْ 

اْلقاسي َمَع نفسو ُب فَػْهم نصوص األقدار ٚبلَّْصت من حياِء 
مغربيَُّة السَّْمراء، فاْلكالـ واضح وال ا١بَِْماؿ الَِّذي أتخذُه عليَّ الْ 

َحَياء ُب اْلقانوف وال ُب اْلُعيوف .فا١بََمل الَِّذي ال أيٌب أُنثاه إال ُب 
خلَوة رغم رحابَة الصحراء ٰبتاج ٤بَُراجَعة اْلقانوف اْلَفَرْنِسي 

ة النَّاعَمة واألقدار النَّاعَمة!! فلماذا أان عاجز  واإلستسالـ للقوَّ
عن أيِّ ُمالطَفة ٥با وسيِّئ ُب إختيار اْلمقعد اْلقريب منها  ٛباًما
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فلم تكن زوَجة وٓب تكن  رَسة نَػَزَواهِتا أوأُُموَمتها؟الَِّذي يسهل ٥با ٩با
 اء قانوف اْلمدرَسة الالتينيَّة!أُـ، ولكّنها من فقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لثاٗبالفصل ا
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فرنسا  ٔبنوبكاف ا٤بسمى ابلكأس ا٤بقدسة أْصَبْحُت أماـ ا٤ب
  وكتبت يةخْب والكتاب حياة اجملدلرصد بعض ا٤بؤر 

 ُب كتاِبا مرٙب اجملدلية:   ت"بينك "لْب
 )أف السيدة رحلت إٔب فرنسا الٍب كانت تسمى بالد الغاؿ وقتها
وال يعرؼ الكثّب عن فَبة وجود اجملدلية ُب فرنسا،وإف كانت 

بشرت اب٤بسيح ىناؾ وعاشت َب  ا٢بكاايت ا٤بتواترة عنها أهّنا
اما األخبار اآلخرى والٌب اعتربهتا الكنيسة  مغارة تتعبد ٗبفردىا

ولكن ا٢بقائق ؟!وضعت ىناؾ إبنتها من ا٤بسيح  أهنا ٘بديف
ا٤بؤكدة تقوؿ إنّو ٕبلوؿ القرف الثا٘ب عشر والثالث العشر 

 ة)سوزاف ىيسكنز( ُب مؤلفها حوؿ اجملدلي كما رصدتى  يالدا٤ب
لزايرة  زايدات بشكل ملحوظ َب أعداد ا٢بجاج الذاىبْبتالحظ 
وىناؾ موقع ٝبيل   )فيزإب( ٔبنوب فرنسا مرٙب اجملدلية ُبمكاف 
رغم عدـ وجود دليل علمى أو  أنو مقربة ٥با داخل مغارة قيل 

 من الفاتيكاف والٍب سائل البابويةأف العديد من الر  وا٤بثّب كنسى؟
وأورابف الثالث،كليمنت  أصدرىا الباابوات لوشيوس الثالث

جسد اجملدلية مدفوف  أكدت ٝبيعها بشكل ر٠بي أف قد الثالث،
أّف أحد منهم ٓب يفسر على اإلطالؽ كيف  إال فيزإب، ابلفعل ُب
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                                     إستقرت جثة اجملدلية ىناؾ؟!(
َِبَّ عن ركن بعينو يذكر٘ب ِبا, كاف ٕبْثتُ  *                   بَِعيػْ

َناف  بعض ،ا٤بكاف ٩بتلًئا ابلنَّاِس من ُكلِّ ِبَقاِع اأَلْرِض إْفرِيْقيا، لِبػْ
ابلطبع كلهم من اىل الصليب  وَكثْػَرة ِعَراِقيَّة َوُسورِيَّة َأْىل ا٣ْبَليج

 ..على اختالؼ َب ا٤بلل والنحل
اْلِمْصرِيِّْب بُِغْربَة َوتَػَوتٍُّر.َلِكِبِّ َتذَكَّْرتُػَها َفَشَعْرُت براَحة َأْشُعُر ُب ِقلَِّة 

الأعرؼ َمْصَدرىا كاف وجوُدىا معي ٯبعلِب أَٙبدَّى ُغُموَض 
                                                 

 
ا٤برأة الٍب قبّلها ا٤بسيح كثّبًا على الشفتْب، وًب االعَباؼ ِبا من قبل "مرٙب اجملدلية" تعترب ماري 

عدد من ا٢بواريْب ا٤بفضلة ابلنسبة إليو. وىناؾ قصاصة من سجل عنها، تقوؿ إهنا كانت 
وصفتها األانجيل األربعة، زوجتو.فهل كانت مرٙب اجملدلية قديسة أـ مومساً؟ ىل كانت كما 

وينظر إليها ابستمرار أبهنا أوؿ من التقى ِبا بعد االنبعاث"  األقرب أب ا٤بسيح من بْب مريديو؟
القياـ"؟ أو أهنا كانت ا٤برأة الساقطة الٍب أعاد البااب غريغوري ُب القرف السادس النظر ُب أمرىا 

وعرب البحث والتقّصي تقوؿ إف عددًا من النساء كن .ليصفها اب٤برأة ا١بليلة الٍب كاف ٥با أتثّب كبّب
ولكن أولئك النسوة أٮبلن من قبل  12من أتباع السيد ا٤بسيح ا٤بقرابت، كما ىو شأف الرجاؿ الػ

التاريخ، وىن أب جانب ذلك، ٓب يتم ذكرىن كما ىو ا٢باؿ مع مرٙب اجملدلية، ولو كن قد أثبًب 
أو العهد األوؿ من اليقظة ا٤بسيحية، لكانت النسوة حضورىن ُب حضور ا٢بواريْب ا٤بعروفْب 

ا٤بشار إليهن قد أحدثن تغيّبًا حا٠بًا ُب جذر الدين وغّبّف ابلتأكيد التاريخ ابلنسبة لألعواـ 
 األلفْب ا٤باضية.
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اْلَمَكاف ِبزجاجو  الدراَسُة والصدؼ؟! األماكن ا١بديدة ٝبعتِب ِبا
مشربيَّات  اْلملوَِّف وبديكوره اْلبسيط يُوِحي أبزِمَنٍة ُأْسطوريَّة

ابأَلرَابِيسك اْلُمتداخل َعاِشق وَمْعُشوؽ مشكاوات ُمتناِثَرة ُىَنا 
وُىَناَؾ،قُػَلل فخَّاريَّة ٚبرج منها إضاَءة َخاِفَتة تَػَتلوَّف بَلْوف َجْوؼ 
اْلفخَّار فَبى كل ألواف قوس قزح ،األٞبر يتداخل 

نَّ .النِّساُء كثّبات َٔبما٥بِ  ابألزرؽ،واألصفر يطل من األخضر.
وأانَقِة َمالبِسِهنَّ اْلَعاريَِة عفويَّة ِجلستُػُهنَّ ُتْظِهرِمن أْفَخاِذِىن أكثر 
بكثّب ٩بَّا تعوَّْدُت فتُػْعِطي اْلمكاَف َمذاَؽ اْلُمعاَصَرة،وليس عراقة 

٦برد )سياحة ػػػ صرفة( تعتمد على أساطّب األمر   وعتاقة الدِّين؟!
دينيو! أونصوص إ٪بيلية  وميثولوجيا )مسيحية( وليس على حقائق

ولكن ماذا ..العلمانّية األوربية ا٤بعلنة ن ُب فرنسا وكيف ال. و٫ب
أغلب اْلَمناِضد حو٥با فرنسيَّات ِبُدوف رجاؿ؟!  حدث للذُّكور؟!

َحَلَقاُت الدَُّخاف من َفِم اْلفرْنسيَّات ٥با تداِعَيات َخاصَّة، ىل ىذه 
 ( تعِرؼ ا٢ْبَر ْمِلَك؟اْلمناِضد )جيتو خاص أـ أفَّ فرنسا 

 ىل أتٌب معشوقٍب ا٢بلوة؟
  وقد أحضرُت تبغ النعناع األخضر؟! وكيف ال ٘بيء
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إبتسمت حينما وجدت سجائري )اْلمينتوؿ( بلوهنا األخضر 
مٌب تُػَغّبِّ شعاَلة النَّار  وىي تُػَردِّد: الّنعناعي أشعلت واحَدة..

  ىذه؟!
  الرَّجل نوع تبغو!!قلُت ٥با: شيئاً خطّباً أف يغّّب 
 قالت: ال مفر..إستسلم؟!

من يومها وأان أدخن سجائر مينتوؿ خضراء... كنُت ال أدخن  
 فهل ىي ُمِضرَّة أيًضا ابلصدر؟  السيجارَة  بل أدخنها بداخلي.

كّنا نبحث معًا عن ٢بظة تركت يدىا ُب يدي آمنة، فلقد  
  ؟!الرباءة
ماتقولو غيب  ا٤بقدسة,وكلكي عن ا٤بكاف،والكأس ٙب كانت

وُب القرف العشرين ًب تصويرىا ُب كثّبمن قالت:. ابلنسبة ٕب
الدَّـ  األفالـ الروائية وأخًّبًا صدرت ُب كتاب روائي ابسم:"

ـ.وُب ىذا الكتاب قدـ 1982الكأس ا٤بقدسة" سنة -ا٤بقدس 
مؤلفوه الثالثة األسطورة،أبسلوب تقدٙب ا٢بدث التارٱبي ُب صورة 

وألغاز وأسرار،وحولوا دـ ا٤بسيح إٔب نسل للمسيح والكأس رموز 
إٔب رحم مرٙب اجملدلية، الذي ٞبل نسل ا٤بسيح وزعموا أنُّو من 
احملتمل أف يكوف ا٤بسيح قد ذىب بعد الصلب مع مرٙب اجملدلية 
وأطفا٥بما، الٍب ٚبّيلوا أنَُّو ٲبكن أف يكوف قد تزوجها!! إٔب ما 
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سسوا ىناؾ ساللة ملكية، ىي يعرؼ اآلف ٔبنوب فرنسا،وأ
ا٤بّبوفينجياف الذيَن حكمواا٤بنطقة الٍب تعرؼ اآلف بفرنسا وأ٤بانيا 
من القرف ا٣بامس ا٤بيالدي إٔب القرف الثامن،وكاف يشار إليهم 
أحياانً، اب٤بلوؾ ذوي الشعر الطويل . تقوؿ بضحكٍة خبيثٍة تشي 

ابلكأس  )ا٤بكاف أصبَح مشهوراً  ٗبعُب إهّنا أيضًا ال تصدؽ:
سؤااًل:ىل تزوج ا٤بسيح ليثور  ا٤بقدسة بعد رواية "شفرة دافنشي"

؟ وىل تعيش ذريتُو حٌب ىذا  وىل أ٪بَب منها أوالداً ٗبرٙب اجملدلية؟
؟!(   اليـو
ٓب يكن ا٤بسيح متزوجاً فحسب, بل كاف أابً أيضاً قلُت ٥با:

                                                   أتصدقْب رواية زادىا ا٣بياؿ؟!
ىل  ..الكتاب الروائي يوثق ا٢بقائق ابلسرد،ويَبكنا نفكر قالت:
مرٙب اجملدلية الوعاء ا٤بقدس؟،وكانت الكأس الذي ٞبل  كانت

ٞبل ورثة ا٤بسيحية  والّرِحم الذي ساللة يسوع ا٤بسيح ا٤بلكية؟
ّباً ىذا الكالـ تكرر كث أنتجت الثمرة ا٤بقدسة؟!والكرمة الٍب 

وفضَح ُب رواية "شفرة دافنشي" للروائي األمريكي داف براوف  
أنُّو خالؿ القروف األؤب للمسيحية ٓب يكن ىناؾ )الٍب يقوؿ فيها:

إعتقاد أبلوىية ا٤بسيح، ولكن كانت النظرة لو أنُّو نيبُّ عظيم 
ُب  وقائد فذ وبشر فاف، وأفَّ قرار ألوىيتِو ُأٚبَذ على يد البشر
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حقة أثناء أتسيس الكنيسة نفسها بشكلها الذي عرفُو القروف الال
العآب،وٗبا أفَّ ا٤بسيح كاف إنساانً عادايً ُب ا٤بقاـ األوؿ فقد أحب 
وتزّوج مرٙب اجملدليَّة وىي نفس السيدة الٍب وصمتها الكنيسة ُب 

 ؟! مراحل متأخرة أيضاً أبهّنا زانية 
أ٪بب من مرٙب  وزعم )براوف( على لساف بطل روايتو،أّف ا٤بسيح

 ( اجملدلية ذرية ذات دـ مقدس؟!
 آه اي ىي...آه ايعربَدة اْلعقل؟!

 شيطا٘ب على عبث العقل ابألدايف ٙبت مسمىىكذا قلت تعليقاً 
حرية البحث ورحابة اإلعتقاد،و٠بو الشك،وروعة صدؽ  :

يجارَة الٍَِّب توىََّجت بْب  التاريخ؟! أخذُت نَػَفًسا َعِميًقا،من السِّ
تعجبت  وأبتلعُتو رددت عبارة:) إنُو تلبيس إبليس؟(.. أصابعي

وابلنسبة ٤باري، كما جاء ُب عدد من  وعلقت:وقتها بعيناىا 
األانجيل الٍب ٓب أتت النسخ ا٤برخصة منها على ذكرىا، والٍب 
نشرت بعد سيطرة اإلمرباطورة الرومانية على الدين ا٤بسيحي، 

أب ا٤بسيح ليس  ا٪بذبتأهنا امرأة شابة ٧بّّبة، وليست مومسا 
ولكننا عرب معلومات أخرى، .جنسيًا فقط بل ابإلحساس والروح

نعرؼ إف ماري كانت خاضعة لروح شريرة أو الشياطْب، وىذا 
األمر ىو النقطة األؤب الٍب تثّبىا النساء الالٌب ضدىا، عرب 
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ومهما يعتقد ا٤برء، فاف ماري ىي الٍب .القروف للنيل من ٠بعتها
رؤية قيامة ا٤بسيح أوال، ولكن ا٢بواريْب الذين ًب اختّبت ل

رفضهم من قبل الذين ٝبعوا أجزاء النسخة ا٤برخص ِبا من 
، والذي 1896الذي ًب العثور عليو ُب مصر عاـ  )إ٪بيل ماري(

شخصية ماري اجملدلية،ووجد  واجو مناقشات واسعة ُب وصف
ادٮبا وىو مثل اآلخر ًب إبع.1945"إ٪بيل فيليب " عاـ  ايضا

من النسخة )السياسية( لإل٪بيل، وعندما تقرأٮبا فانك تدرؾ 
، )قد أحبها( أكثر من كل ا٤بسيحإف  "ا٢بقيقة، إذ يقوؿ فيليب

 حواريو، أما ُب إ٪بيل ماري، فنجد حوارات طويلة بينها وبْب
ة كانت أقوى،وًب الكاثوليكي ا٤بسيح نفسو، ولكن بنية الكنيسة

 من النسخة الر٠بية من اإل٪بيل. ا٤بذكورين إسقاط اإل٪بيلْب
 رد! أوٓب .. 

 اْلَمَكاف بُزجاِجو اْلمَلوَّف وبديكورِه اْلبِسيط يُوِحي أِبزمَنٍة أْسطوريَة
اَبقي النِّساِء مَن،ا١ْبِنسيَّات اْلعربيَّة ُمْرتَِبَكات بْب السُُّفوِر 

  كفيوا٢بِْْشمة،مع تدرٍُّج ِمزاِجيٍّ فيما ُيْظهْرَف من الشَّعر أَخْصَلة ت
ليقوؿ  قُو على ُحّرِيَِّتِو لِلنَِّسيمِإْطال أو ِحَجاٌب ال ُيْظِهُره ؟! أـ

فوجدف  ايرات دينية،آىاٍت؟! لقد جئَن ٗبالبس حشمة تناسب ز 
  فرنسا لعوب ال هتتم؟!
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 على كل حاؿ اْلُفرَجة واْلبْحلَقة أكثُر ِإاَثرَة؟!
فرنسا بالد تذَكَّْرُت ما قَالو طََو ُحسْْب ُب روايتو )أديب( عن  

 ؟ولكن ىل تنِزؿ اْلمالئَكُة ُب ُحضوِر النِّساٍء .ا١ِبنِّ واْلمالئَكة
تعليقاً ْلمالئَكُة ُب ُحضور النِّساء؟!ا جاء السَُّؤاُؿ اْلَغيب:ىل تنِزؿ

 ساذجاً على حكاية مرٙب اجملدالية وزواجها اب٤بسيح؟!
قالت:مرٙب اْلعذراء كانت ترافقها اْلمالئَكة،واألنبياء أفضُل من 

امرَأة وكاف  99اْلمالئَكة التوراَة تقوؿ إف النَّيب داود كاف عنده 
رب على ا٢ْبدود بعيًدا ِلَكْي ضابطًا عنده ِإَٔب ا٢بْ  ُمستعدَّا أف يرسل

يضم إليو زوَجة الضَّاِبط  فُيكِمل ماَئة امرَأة !! فلماذا ال يكوف 
للمسيح امرأتو؟! ٓب ُأَعلِّق على ردِّىا اْلُمفاِجىء.والطويل، فلماذا 
ٓب أقل ٥با أبفَّ النَّيب داود عاتبو هللا على ِعشِقو اْلِمَئوي ألنو نظر 

 يشكر على ما عنده فيَظلُّ السَُّؤاؿ َمْطروًحا؟! ِإَٔب ُمَتع جارِِه،وٓب
أـ  ىل ألّ٘بِ أمسكت يدىا وأخذت أُعدُّ ا٣بَواًِب ُب أصابعها؟!

فكيف سيتم  أل٘ب مثُل النَّيب داود ٓب أكتف يوما بنعجة واحدة،
على كل حاؿ ليس ٕب ُب اْلغراـ إالأقل من ُعْشر .  عتايب أوعقايب
 النيب داوَد ؟!

َلة..إستَػْقِبلِِب  قالت: دعك من..األىوت،وٛبتع ابلناسوت،اللَّيػْ
 وسأريك  كيف ُيضٓبء عقدي ا٢بجري ُب الظالـ؟! 
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ضوٌء أزرؽ وديع ٱبرج من ٭باٖب النُّحاس اْلموضوَعة ابْلَمَكاف 
بتلقائيَّة تُػْلقي ُىَنا..وُىَناَؾ..أنوارًا َخفيَفة ُمْر٘بَفة وِظالال شفَّاَفة 

 ..قائيٌّ لَِنَظري ينتهي عند ِبرَكة ُمتَّسَعة تل ُىَناَؾ إمِتَداد
نَػْيها بَلْوف ُٕبُورا١ْبَنة..  غازلُتها أبفَّ عيػْ

 إستفسرت؟!  
كانت عيناىا عسليَّة واب١بنَّة ُٕبَورٌمن عسل، قَػْهَقهت وأشارت ِإَٔب 
شفتها السفلى ىل أجد فيها عالَمة خروج آدـ من ا١ْبَنَّة؟! ٓب 

 أفهم ؟! 
( من النِّساء ذات فشَرحْت ٕب َأهنَّ  م ُب اْلمغرب يعتربوف )األشـر

ا قامت  الشَفة اْلمشقوَقة، امرَأة ساِخَنة ال هتدأ رغبتها ؟!وأهنَّ
بعمليَّة ٘بميل إتَِّقاء للشُُّبهات!!ولكنَّها تركت ندبَة بشفتها 
السفلى.وجدُت نْفِسي أُقَػبُِّلها ركَّْزت على الشََّفة السُّفلي عند 

 أرغب أف تتحقق فتَنة األسطورَة ؟! مكاف الّندبَة 
ا الشَّْمُس وكأّنِب  كنت أدور ُب فلكها ٦بذواًب بقوَّة ىائَلة، كأهنَّ

 األرض إعتدلت ُب خجل، وأان أبتسم. 
ا جينات اْلغوايَة!   قلت:كنُت ُب ا١ْبنَّة أان مثل أيب األوَّؿ آدـ..إهنَّ

 إبْػَتسمْت وىي تُػَغْمِغم ابلفرنسيَّة: 



32 

أان لست بقااي ا١ْبنَّة، أان بقااي ا٢ْبرٙب، كانت بوَّابَة بيتنا تفصل ) 
حرٙب النِّساء عن غرابء الشارع، وكاف شرؼ أيب إرتبَط ِبذا 
اْلفصل كاف بوسع األوالد عبور اْلبوَّابَة بصعوبَة أما النِّساء 
اْلبالغات فال؟!َحِلَم ٝبيع النِّساء أف َيِهْمَن على وجوىهن ٕبّرِيَّة 

 الشَّوارع، وكانت حكايَة "اْلمرَأة اْلمجنَحة" الٍَِّب تستطيع أف ُب 
تطّب من اْلفناء مٌب شاءت كلما ُرِوَيت ُب اْلمغرب،كانت النِّساء 

وقد مددف  يُعلِّْقن أطراؼ قفاطينهن بَزاَنِنّبِىن وأيخذف ُب الرَّْقص
ن ينوين أف يطرف!وقد بذرت إبنة عمِّي"نوَّ  ارَة" بْب أذرعهن وكأهنَّ

َلَحْت ُب  الٍَِّب بلغت السَّابَعة عشَرة اإلضطراب ُب ذىِب عندما َأفػْ
إيهامي أفَّ للنِّساء أجنَحًة غّب منظورَة، وأفَّ َأْجنحٍب ستطلع 

  ( عندما أكرب! 
َىَذا ما إستطعت علَيو صربًا من فرنسيَِّتها ا١ْبميَلة.أما ابقي ما 

كاف يدور حوؿ عدـ إعتقادىا  قالْتُو كاف غريبًا وأخذتُو إٝبااًل؟!
ل هللا يُنِشئها يـو قالت: ب! أبف تكوف ا١ْبنَّة ٨بلوَقة اآلف
                                                 

فيمػػػا بعػػػد تبػػػّْب ٕب أّف مػػػا توصػػػلت لػػػو بعفويَػػػة اْلمنطػػػق ىػػػو رأي اْلمعتزلَػػػة واْلُمرجئَػػػة "مػػػن اْلِفػػػرؽ  
َ ٕب أشػػياء أخػػرى؟!  فقػػد قػػاؿ أبػػو اْلقاسػػم الرَّاغػػب ُب تفسػػّبه: واخُتِلػػف ُب اإِلْسػػال ِميَّة" .كمػػا تبػػْبَّ

ا١ْبنَّة الٍَِّب ُأْسِكَنها آدـ فقاؿ بعض اْلمتكلمْب: كاف بستااًن جعلو هللا تعأب لو امتحػااًن وٓب تكػن جنَّػة 
ٍِب جعلهػػا دار جػػزاء، ومػػن قػػاؿ ِبػػذا  اْلمػػأوى ٥بمػػا، وجعلهػػا دار إبػػتالء وليسػػت ِىػػَي جنَػػة ا٣بلػػد الَّػػ

ػا  أختلفوا على قولْب: )أحدٮبا( أهّنا ُب السػماء ألنّػُو أىبطهمػا منهػا وىػذا قػوؿ ا٢ْبسػن. )الثػا٘ب( أهنَّ
== 
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َخْلُق ا١ْبَنَّة قْبَل ا١ْبََزاء َعَبٌث غّب واِقع على وجو ا٢ْبكَمة اْلقياَمة،
 ؟! 

 كاف شوقها ُب آخرِه ..قامت فجأة..قم بنا؟! 
" اقو٥با حييلي فؤادي"أنور عينيا اب٤بغربية قالت: سألُت إٔب أين؟

اان من )امازيغ " "أالنور نطيطاوين ريييذ أولينو مازيغيةالابلغتنا 
حْب ال ٘بد ا٤برأة رجال ضارب الدنيا جرسيف( يعِب القسوة..

صرمة مثل "يس" َب ثالثية ٧بفوظ تقـو بنفس الدور..أان ادعوؾ 
 للعشاء 

 قامت وسحبتُب وأان منـو ٔبرائتها؟! 
 *الغواية فمعناه "اي نور العْب أحٓب فؤادى"عرفت معُب ماقالت 

 بيئة نفسى تراىا ٢بظات ايال اتريخ الغواية؟! ،ةمنتصب تقف
                                                                                                        

== 

ُب األرض ألنَُّو إمتحنهما فيها ابلنهي عن الشَّػجَرة الَّػٍِب هُنِيَػا عنهػا دوف غّبىػا مػن الثِّمػار. كمػا قػاؿ 
وأبو مسلم األصبها٘ب: ىذه ا١ْبنَّة ُب األرض وٞبلوا اإلىبػاط علػى االنتقػاؿ مػن أبو اْلقاسم اْلبلخي 

بقَعة ِإَٔب أخرى كما ُب قولو )إىبطوا مصًرا( وإحتجَّا عليو برأي )آخر( وىػو قػوؿ ا١ْببػائي: إف تلػك 
دار  ا١ْبنَّػػػة كانػػػت ُب السػػػماء السػػػابَعة! )والقػػػوؿ األخػػػّب( وىػػػو قػػػوؿ ا١ْبمهػػػور: إف ىػػػَذه ا١ْبنَّػػػة ِىػػػيَ 

 الثواب وا٣بلود بعد ا٢ْبساب يـو اْلقياَمة.
 11ص -ابب بياف وجود ا١ْبنَّة  –دمحم بن أيب بكر الزرعي  -حادي األرواح ِإَٔب بالد األفراح  -

 ".1955 -القاىَرة  -مكتَبة اْلمتنيب –وما بعدىا 
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ىذه اللَّيَلة؟!كثّبين  داخلي يهمس،ىل هتـز امرَأُة اْلعزيز حظوظ؟
 ِبا،فألى الفريقْب سأكوف اليـو  ىزموا الغواية، وأكثرمنهم ٛبتعوا

 فلماذا اطفىء نورىا؟ (ٔب –لست  –أان )وأان )اانلستلى(..
 داخلي يهمس،ىل هتـز امرَأُة اْلعزيز ىذه اللَّيَلة؟!

ما أٝبل ما حدث بيننا،ما أٝبل الَِّذي ٓب ٰبدث،ما أٝبل الَِّذي لن 
 ٰبدث؟! 

٫بن ال ُنْشفى من ذاكرتنا. ففى ٢بظَة من َأَجلِّ ما عرؼ الزَّمن 
اْلمرَّات، فِهَي رغم أهنا ُمعاَدة وٙبُدث ُب اليـو اْلواحد آالؼ 

اْلَمعاد الَِّذي ال ٲُبّل، وما ينبغي أف ٲُبَل؛ فهو يَتضمَّن ِسرَّ اْلوجود 
  !األعظم

..جذبتُب للعسل على هاكانت قد ٪بحت ١بذىب للنب احملوج َب بيت
شرؼ رواية سلوى النعيمي "برىاف العسل" والغريب اهنا ترٝبت 

بق نواؿ السعداوى حديثا للفرنسية ابكرب عائد مادي لكاتبة، لتس
 ونزار قباٗب ؟!

الف نسخة ووضع على الغالؼ صورة  15ووزعت بباريس  
امرأة عارية َب حالة انتظار ابلوضع الفرنسى ا٤بعروؼ َب 

 فهل الفرنسيوف مهتمْب اب١بنس وال يزالوف ؟  ا١بنس
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أان  تقوؿ البطلة َب الراوية:)ىناؾ من يستحضر األرواح،!
أستحضر األجساد. ال أعرؼ روحي وال أرواح اآلخرين. أعرؼ 

 جسدي وجسدىم( 
رواية النعيمي ال ٚبفي تبّنيها لكل التجارب الٍب تعيشها بطلة 

 روايتها، بل إّف ىذه البطلة توحي أبهنا نسخة للمؤلفة 
تقوؿ حبيبٌب ا٤بغربية ا٣بمرية: ىى قصتها ؟! اشم ذلك َب رائحة 

 !حروفها
يهمنا ىو أف سلوى النعيمي ترفع شعار نبش ا٤بكبوت وما 

وا٤بسكوت عنو، وتنتقد ما تسميو "٦بتمع الُتقية" العريب الذي 
تقوؿ إنو ٓب يكتشف بعد "أنّو ٓب يبق من الثالوث احملـر إال اثناف: 
الدين والسياسة.. سقط ا١بنس من منخل الرقابة، أو إهّنا وّسعت 

ية لغة جنس تبللها؟! َب مواجهة فتحاتو، بل اهنا ترى اف العرب
الفرنسية ٙبت  ادابء الفرانكوفونية الذين رغم عروبتهم يكتبوف
يدفعها إٔب رواية  حجة اف العربية ال تعرؼ كيف يكوف ا١بنس؟!

والذي ٰبتل  ا٤بؤٛبراتالذي التقتو ُب أحد« ا٤بفكر»حكايتها مع 
 .ا٤بساحة األوسع ُب حياهتا وجسدىا

وتقوؿ: ا٤بفكر حقيقة.. فلسلوى نعيمى نص َب تضحك ا٤بغربية 
التسعينات"كتاب األسرار" تتحدث فيو عن ا٤بفكر ٙبت عنواف 
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)قيلوالتو( وقد قابلتو َب مؤٛبر عن ا٤برأة، كاف يراودىا عن نفسها 
ة؟".. فتضحك وتقوؿ نعم ولكن بعبارة "ما رأيك َب قيلول

افسحت لو ..ولكن َب اليـو األخّب اب٤بؤٛبر مدت يدىا، و وحدى
فهل لك َب   مكااًن بسريرىا؟! كانت ترى الرغبة ا١بسدية معدية،

اقوؿ: واين ظهّبة الشمس ا٢بارقة بفرنسا؟ فالقيلولة !قيلولة؟
تعبّب زماٗب عن وقت تكوف فيو الشمس عمودية على األرض، 

 فيهرب الناس من اشعتها ا٢بارقة ابلنـو
 !رارة الرغبة؟تقوؿ: اليس تعبّبا جنسيا عن الشوؽ؟ عن شدة ح

كاف يقوؿ ٕب النساء   :« ا٤بفكر»تبدأ الرواية من لقاء البطلة بػ 
 ال يرد وىوا٤برأة ا١بمرة، وأان أسألو ٖببث،نوعاف: ا٤برأة ا٣بسة، و 

، بل ٯبذبِب أب صدره وأرٛبي عليو، ويقبل عيِب وشفٍب، وأان 
أمص ريقو، وٰبسس على بطِب، وأفتح ساقي، ويدخلِب عميقا 

معي، أود أف أسالو؟؟ والرجاؿ كم نوعا؟؟ وتنسيِب متعٍب ليحَبؽ 
حْب نبهتها أبنو ال تزاؿ أشياء بيننا.. ال .. ولذٌب كل األسئلة

يكفي أف يتعرى ا١ْبسد للجسد؟! وإ٭با ٯبب أف يتعرى اإلنساف 
 لإلنساف ؟

قالت:اخلع ُخفَّْيك فإنَّك اب١بسد اْلُمَدلَّل طُوى..)قل قبلت بك 
 ى بفرنسا، حالالً وٛبتع ىب؟(..فَبة وجود  عروس
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ٛبنعُب..ال أف نتورط ٓب افعل أكثر من كنت أفضل أف تصدٗب..
 !التجاوب العاطفى والتحرش الذائد؟

استغرب حْب قالت: األماـ علي ٛبتع ابمرأة من بُب فحشل؟! 
قرأت قولو تعأب )واْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأٲْبَاُنُكْم  

تَػُغوْا أبَِْمَواِلُكم كِ  َتاَب اّللِّ َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاء َذِلُكْم َأف تَػبػْ
ُهنَّ فَآُتوُىنَّ ُأُجورَُىنَّ  َر ُمَساِفِحَْب َفَما اْسَتْمتَػْعُتم ِبِو ِمنػْ ٧بُِّْصِنَْب َغيػْ

ُتم ِبِو ِمن بَػْعدِ  اْلَفرِيَضِة إف اّلّلَ   َفرِيَضًة َوالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تَػَراَضيػْ
 َكاَف َعِليًما َحِكيًما(

ا٥بِْمت النػَّْفُس اْلفجوَر، فسبحاف من ًأ٥بمها ُفُجورَىا وتقواىا. 
كل ُكؤوس ا٢ْبياَة الناعم.. أَيقظت حسي ابلُعرْي اْلُمْبِهج، الفائر،

اْلُمَْبَعة ٖبَْمر األحزاف واألحالـ، نشَوة كآبَة َسِكر اْلقلب الذي ال 
أوقات يراع ..اْلموقف تعدى اْلمالطَفة.. أبدأ ُب اْلوصوؿ ألحلى 

  ماذا بعد األعماؿ الّتحضّبيَة. َأُعُدوؿ أـ شروع؟! جنو٘ب؟!
 ف؟..آلَأ٩ُبِْكن أف يَباجع رجل ا

دِّيق..كيف تراجْعَت اي     يوسُف ؟! كيف أيُّها الصِّ
أُقَاِوـ حارسي الدَّاخلي؟ وال شهود على تعذيب سجاف؟ ٓب أشم  

  رائحة النيب يوسف!
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ىي: أنت ُب أحضا٘ب، أٓب تسمع ٪بيب ٧بفوظ ُب )بداية وهناية( 
 وىو يقوؿ"أعظم واجب ُب الدنيا أف تالعب فتاًَة ٝبيَلة ٙببها"؟!

  ما٫بة البهجة؟!فأان ا١بنس ا٤بقدس!! أان 
فلماذا أنت )ظاىَرة ُمَنافَية للطَّبيَعة( أف تسعى ٥بدؼ، فإذا  

َب الكالس؟!  َك تركتة؟ انسيت كيف كنت تطاردٗبأصبح بْب يديّ 
 وٙبضر دروسى وىى ٨بتلفة عن ما تدرس؟! 

فأنت من سدنة ا٢بكومة تكيل االهتامات للبشر، أان اجتماعية 
حرة تدافع عن البشر،أنت تريد أف ٙبمى الدولة من ضعف 
اإلنساف وأف أطبطب على ىذا الضعف واٞبيو من استبداد 
الدولة ا٤بهْب، أنت وثُب أماـ ٛبثاؿ القانوف، أف مرتدة عن عبادة 

 وثنك،؟! 
 !ويعدلُو بشر، ٯبب أف ٱبالفُو البشر؟فالقانوف الذي يصنعة بشر، 

قامت ُب غاللتها ا٢ْبمراء الّشفاَفة .. أتلَّقت أنوثَػُتها وىكذا 
ا٤بفكرة ا٤بغربية..كما ٪بح من قبل مفكر ذكر َب  ٪بحت معى

 "برىاف العسل" 
مع قراءتنا الرواية وقهوهتا احملوجة ابلعشق عرفنا أف برىاف العسل  

 ىو العسل نفسو 
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كنت أصل إليو مبّللة، وأوؿ ما يفعلو ىو أف ٲبد إصبعو بْب »
ويقّبلِب ويوغل ساقي، يتفقد العسل كما كاف يسميو، يذوقو 

 " أكرب لذٍة بعد ٩بارسة ا٢بب ىي ا٢بديث عنو"«..عميقًا ُب فمي
 "أان ال أانـ مع رجل أان أصحو"..

ف ٓب يكن ىناؾ غّب جسدىا ،والكيمياء القاسية الٍب تشبو سراي
 اشد أنواع ا٤بخدر فتكا للجهاز العصيب! 

..أتذكر.. فأكرب لذٍة بعد ٩بارسة ا٢بب ىي ا٢بديث عنو.. فنحن 
 صحو معهنال تناـ مع النساء ٫بن ت

 
 
 
 
 

 الثالثالفصل 
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َب ساحة "تِّبيوُكس" أو"تّبو" كما نقوؿ ٫بن العرب حيث 
تعبّبًاعن يتوسطُو انفورة ابراتولدى" ا٤برأة واألربع خيوؿ" 

 فرنسا،وأهنارىا األربعة الٍب بنيت ُب القرف التاسع عشر. النور
يسطع َب ليوف كلها،رغم أننا ُب عز الليل!! ولكّنُو إحتفاؿ "يـو 
النور" أٝبل إحتفاالت ليوف،والسياح أيتوا من كل فرنسا ليعيشوا 

 النور حٌب الصباح 
 
وف َب اليـو يقولوف أف النور يقتل األرواح الشريرة،ويتوقع  -

 التإب مفاجأة سارة.
 

مع األطعمة الفرنسية وتسوؽ ا٢بريرالذي يباع بنصف ٜبنو َب ىذا 
 اإلحتفاؿ،وشراء شاؿ حريري لزبيدةوبرغم حضوري العيد 

 ٗبناسبة حصو٥با على ا٤بعادلة وإمكاف أف تعمل بفرنسا كافوكاتو
وضع مبلغ أهّنا أفهمتِب أّف األمر اليزاؿ معقدًا ،فال بد من  .إال

معْب ُب بنك )جريت أجركوؿ( الفرنسي،ووجود مكتب ٧باماة 
ا سَبجع ا٤بغرب تتدبر ذلك وستعود لتكوف  فرنسي يقبلها،وأهنَّ

ا ٥با عندي رجاء  فرنسا ٧بطتها األخّبة،وأهنَّ
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قالت:اإلستوديو الذي أُقيم فيو بشارع الشعب،والذي جهزتُو 
جع،مارأيك أف تنتقل لو وسأعود إليو،ُأريد أف ُأحافظ عليو حٌب أُر 

 وتَبؾ سكنك ا١بامعي؟!على فكرة إجاره ليس كبّب؟!
أجل إجابٍب إنضماـ عصبة لنا كاف معهم مفاجأت لعيد النور 

)شيخ األزىر طنطاوي أعطى لباريس"ا٢بق" ُب حظر .. أكثر إاثرة
 ،( إرتداء ا٢بجاب

وأنتقَد إصرار فرنسا على تقييد  قاؿ فلسطيِب: وعد بلفور جديد
حرية احملجبات ُب الوقت الذي تتمسك فيو ٗببادئ العلمانية 

وأضاؼ  والثورة الفرنسية الداعية ُب جوىرىا إٔب إحَباـ ا٢برايت.
إنتزع   بلهجة غاضبة أف وزير الداخلية الفرنسي نيكوال ساركوزي
ة أعطى ما أراد من األزىر الشريف"،وأف شيخ األزىر"من البداي

لو ا٢بق، ووافق على قرار فرنسا، وىذا ال ٯبوز من الّناحية 
الشرعية أو الوطنية أو من أّي انحية، وكاف ٯبب أف نقوؿ لفرنسا 
وغّبىا ىل ٲبكن أف ٪برب غّب ا٤بسلمات لدينا على لبس ا٢بجاب 

   ..وأّف ا٢بجاب فرض ديِب،وليس ٦برد شعار عندان؟!

                                                 
أبػػو طالب،الػػدكتور عبػػد الصَّػػبور مػػرزوؽ، إعتػػرَب الػػدكتور عبػػد الصَّػػبور مػػرزوؽ أفَّ أعضػػاء اجملمػػع وىػػم "الػػدكتور صػػوُب  

والػػدكتور طػػو أبػػو كريشػػة، والػػدكتور نصػػر فريػػد واصػػل، والػػدكتور دمحم رأفػػت عثمػػاف، والشػػيخ إبػػراىيم عطػػا الفيػػومي، 
والػػػدكتور أٞبػػػد الطيػػػب، وا٤بستشػػػار ٝبػػػاؿ الػػػدين ٧بمػػػود، والػػػدكتور دمحم إبػػػراىيم الفيػػػومي، والشػػػيخ فػػػوزي الزفػػػزاؼ" 
== 
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كاف البد أف أنصرؼ بعد أف بلغ التطاوؿ على مصر مداه 
؟ ألتورط ُب طلب زبيدة الذي ال أملك رده، رغم أ٘ب ال أطيقُو 

( وصلِب خطاب.: )إحتاج إليك وتوالت مفأجأت )عيد النور
وأىرب منك وأرحل بعدؾ من نفسي..ُب ٕبر يديك أُفتش عنك 

أان ال أملك فتغرؽ أمواجك مشسي .وا٢بب قرار والبعد قرار.. و 
ِبذه الكلمات أعلنت زوجٍب عن حضورىا لفرنسا أف أختار.( 

ىي وإبننا علي بعد أف حصلت على إجازة لرعاية الصغّب٤بدة 
للماجستّب ُب  سنتْب،مقررة اإلستفادة من فرنسا ُب إطروحتها

وىي ُب غيها معتقدة أفَّ فرنسا )مهوسة  علم ا٤بصرايت القدٲبة،
 امدركو إفَّ )نقاِبا( ٲبثل خرق ٤بصريْب غّبابلفراعنة( وخلفهم من ا

فرنسا ا٤بتعصبة  وىي ال تدري ماذا فعل ساركوزي؟  –لعلمانية 
َقدمت َكُكِل النساء تعليالت سطحية لقرارىا ا٤بتهور،من عينة 

                                                                                                        

== 
تور علي ٝبعة مفٍب مصر. فوجئوا ٗبا قالو شيخ األزىر، وأف ىذا الكػالـ ٓب يتفػق عليػو )قبػل اللقػاء(، ابإلضافة إٔب الدك

وابلتػػػإب فػػػإف شػػػيخ األزىػػػر ٲبثػػػل نفسػػػو، وال ٲبثػػػل األزىػػػر فيمػػػا قالػػػو أبفَّ فرنسػػػا ٥بػػػا ا٢بػػػق ُب فػػػرض قػػػانوف ٲبنػػػع إرتػػػداء 
خػالؿ اللقػػاء "إتباًعػا ألدب ا٢بػوار، خاصػػة أنَّػو قيػػل أبفَّ ا٢بجػاب" وأشػار إٔب أفَّ األعضػػاء ٓب ٰبتجػوا علػى شػػيخ األزىػر 

الوزير سيعاود ا١بلوس معنا بعد لقائو بشيخ األزىر، وىو ما ٓب ٰبدث". وقاؿ الدكتور عبد الصبَّور مػرزوؽ األمػْب العػاـ 
ىػػر ٓب أيخػػذ للمجلػػس االعلػػى للشػػئوف اإلسالميةوعضػػو اجمللػػس األعلػػى للبحػػوث اإلسػػالمية التابعػػاف لألزىر"شػػيخ األز 

 .رأينا ُب البياف الذي أدٔب بو قبل ٧باداثت مع وزير الداخلية الفرنسي الزائر نيكوال ساركوزي
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صعوبة ترؾ إبننا الصغّب عند أمها كل صباح وذىاِبا للعمل،رغَم 
 عرضُت عليها أفَّ ىذا كاف ساري وقت وجودي ٗبصر؟!حٌب أ٘ب

 فكرة إجازة رعاية الطفل ورفضتها ،ٕبجة أفَّ إمها مرحبة ابلصَّغّب
علي وليس ٜبَّة مشكلة، ٍبَّ كالـ طويل عن وضعها ا٤بتميز ُب 

ولكن .وزارة اآلاثر وأشرافها على بعض البحوث.ٓب يتغّب شيء
ا كالعادة َحشرُت أمي ُب ا٤بوضوع،متعللة  ؟!اندهتا ابريس. إال أهنَّ

..وتلح عليها أبال ا تلح عليها أف تكوف ٔبوار زوجهاَٞبَاهت أبفَّ 
َأكانت ِىَي ا٢ْبقيَقة؟ أـ ضجر أُنثوي  تَبؾ حفيدىا وحيدًا فرداً.

من رجٍل ٚباؼ ىروبَو؟ إفَّ زوجٍب زكيَّة وٲبكن أف تطيل الَبَّكيز 
األمر ليس  -وتصل لنتائج و٥با ُب اْلمداعَبة والّتهريج والّتمثيل

اًن َأعيش اصَّة َأّ٘بِ ُب أىوائي ال أعرؼ ا٢ْبذر وَأحياوٖبَ  -يسّب
َأحيااًن ٙبسبِب إمرأة  تقوؿ ٕب:ا٢ْبب كغاية ُب ذاتو.أٓب تكن"زبيَدة"

 إمرأة ُب خيالك.  أخرى
 أتكوف على علم اب٤برأة الٍب دخلت حياتىي بفرنسا؟! 

الٍب كانت  "مااير"ة األطوارففي بداية زواجنا شعرت ابلكاتبة غريب
 فكذَّبت اْلعلم ابْلكيد؟! ٙبـو حوٕب.

أكاَف ُب عيِب بياف اْلفرار فخلعت اللولب ابرَدة منفرَدة ٥با ما 
  يربرىا من خوؼ وضجر أُنثوي وشبح إمراة ُأخرى ٙبَبؼ الكتابة
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كن أف تقع ُب ا٢بب من أوؿ نظرة ) كما ٲبُب روايتها  :كتبت
لمي ليكتب عنو،كاف عشقو ق -ٰبدث ذلك أيضًا عند الكتابة

رجل للكتابة ٲبلك التناقض ا٤بولد لألحداث.أحبِب كأمرة وأحببتو 
كرواية أكتُبها ُب العشق!! ذلو قدر أنُو ٓب يفهم كاتبة..وذلو قلم 

 أ٘ب ٓب أفهم رجل؟!( 
 أـ ىو إستثناء اْلعلم؟!..

 .. ايال النساء
 بل ايال الكاتبات منهن

ا٤بلم ما تبعثر من قالت فيها : )غريبة برواية ايرا" مابيننا مااهنت " 
عشقو قلمى ليكتب عنو كاف رجل للكتابة ٲبلك امنياتى معك..

التناقض ا٤بولد لألحداث, يبدوأنو أحبُب كأمرة وأحببتو كقصيده 
اكتبها َب العشق!! ذلو قلم أنو ٓب يفهم كاتبة وذلو قدر أٗب ٓب أفهم 

أـ أٗب مسُب  ؟!رجل؟! فهل خنت ا٤براة بداخلى لصاّب األديبو
 قلمى ٔبنونو كما ٲبس ا١بن البشر؟! فتلبسُب وٓب أفق من سطوتو
اال ابلزار ا٤بعتاد عند فرحو هناية السطر األخّب؟! أرحل ألنُب َب 
حضرة الكتابة فال مفر من الصدؽ، نعم رفضتك ولو عاد الزماف 
ما ترددت َب الرفض مرة اخرى، رجل مثل كل الرجاؿ أنت 

٢بب معى لكنُب، ال اريد احدًا وال تستهويُب فكرة تريدٗب وتريد ا
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 ا٢بب مع اى رجل،خلقت ألكوف لو ىو فقط مصّبى وغايٌب ىو
ا٤بلتهب متقلب ا٤بزاج غّب قابل لألسر،َب اعماقة ترقد اصداؼ 
 ا٢بكمة،وحْب يشاء ٱباصم او يصاّب ىو قلمى وحدة اآلمر
مى الناىى َب شؤوٗب ىوقلمى لة وحدة السلطاف على ٦برى د

مأساتى ا١بميلة،ىو قلمى سر فرحٌب وسر عذاىب  وىو ونشوتى,
ىو النار الٌب تطهر جروحى،قصٌب الٌب اسكنها وتسكنُب.قلمى 
ىو ٕبرى بيُب وبينة مد وجزر يناديُب اسرع اليو, ارٛبى على 
صفحة ورؽ بيضاء استسلم لألحبار كما ٓب استسلم ألى رجل 

بة اٝبل ا٢برية.. ايأى وكيف ال افعل اليس ُب اإلستسالـ للكتا
 (رجل القلم بيننا.

٤باذا اليكتبوف َب صفحات ا٢بوادث عن جرائم قتل ا٢بب من  
دس السم َب تفاحة العشق من رفع مسدس الغياب َب وجو 
حبيبو مهددًا ابلفراؽ،من غرس خنجر األعتزاؿ َب األوقات بعد 

 أف بر٦بت األوقات ساعتها على زمنو.
يدور الشريط ابلكاست وأيتى ا٢بجار  (play)اضغط على 

وبشجن الفراؽ يغرد: )أان كنت عبدؾ َب عز ضعفى.. وكنت يـو 
التجلى سيدؾ.. وإذا كفرتى بسحر صوتى..أغُب رغم العطش 

  نشيدؾ(
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على كل حاؿ بقي للحكاية نكَهة اْلفحوَلة حْب َأحكي أبفَّ اْلعلم 
وأضرب   اْلعشق،ال يَقف ُب وجو قَوة الرَّجل،ا١ْبامح،الطامح ُب 

بنفسي كمثاؿ،اللولب ٓب يقف،َب طريق ٥بييب فتطمع بعض النِّساء 
ُب ىذه اأُلْعجوبَة وتعتقد أف ٦برد روايتها غزؿ أو عرض ينتظر 

 الطلب!
 ولكن تبقى ا٢ْبقيَقة عند زوجٍب،والطبيب اْلمعاِب. 

 
فأمري ليس ٕب،اآلف أان )أمريكانلي( وىو التعبّب  -إحتكم األمر

٫بتُو صنع هللا إبراىيم ُب رواية لو بنفس األسم ويقصد بو الذي 
الدوؿ توابع األمريكاف،والٍب ال ٛبلك من قرارىا شيء وعليها 

ايال الرواايت ستأٌب ا٤برأة الشرعية على فراش  السمع والتنفيذ؟!
إبن السيد عبد ا١بواد  "يس" ا٤برأة ا٤برغوبة وُب بيتها ال يفعلها إال

  كلنا يس عبد ا١بواد؟!،ُب ثالثية ٧بفوظ 
 قصر الشوؽ:ففى رواية 

لطفي"زَنُّوبَة اْلعاْلَمة"  يس"، انديَة َأَخَذ عبد اْلمنعم إبراىيم"
ُب منزؿ الزوجيَّة  سكراف طيَنة ُب حنطور ودخل ِِبَاعلى زوجتووىو 
 . 
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 لرابعالفصل ا

 
مابْب  دٯبوؿ" وىو بينُو وبَْب ليوف -ابريس" شارؿ إنطلَق ٤بطار

مصر والسوداف ابريس ليست غريبة على ،فقد أخذتِب زبيدة 
إليها،ولكن ٓب يكن ٕب ِبا ِعشرة  مرتْب فقط طواؿ مدة دراسة 
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َمضى عليها تسعَة شهراً.أرتِب ا١بن وا٤بالئكة ُب ابريس،فهي 
 بطبيعتها بْب الساخن والبارد،ولذا أَتَملٌت كثّبًا ُب فرنسا؟

ا كانت تعرؼ أف فرنسا،ا٤بوت وا٢بب وتقرأ خريطة  والغريب أهنَّ
 قدرىا؟

  وِمن أغرب مارأيت الطوابّب الطويلة الداخلة ٤با يعرؼ ب
DeS catacombs سراديب ا٤بوتى" أو "الكاات"-

"،فتحت ابريس مدينة إسطورية ُأخرى ٙبت األرض  -كـو
مَبًا! ففي القرف السادس عشرٙبولت ا٤بقابر ا١بماعية 20ب

ا٤بوتى فيها إهّنم الفقراء الذين عاشوا ال  للفقراء ٤بشكلة لكثرة
ٲبلكوف وماتوا الٯبدوف قربًا.جسامْب ستة ماليْب ابريسي ٞبلوىا 
بعظامها وإستقرت ٙبت ابريس ُب ا٤بناجم القدٲبة ومع الوقت 
ه تكلست،وصارت تشبو ا٢بجرعلى جانيب سردايب ٩بتد

كيلومَب ٙبت األرض فيما يشبو ا٤بتاىة ،وبينما توقفنا 12
مندىشْب لرىبة ا٤بوت أولرىبة التاريخ ..كاف البارسيوف يبحثوف 

 عن ٢بظات لذة ُب سراديب مظلمة ٙبت األرض،؟!
  خرجنا من السرداب معًا ولعبنا لعبَة العشاؽ،بعد أف إنتابتنا الغّبة

أغرب طقوس الُعشاؽ ُب ٚبليد ِقَصَصهم، تعليقهم قفاًل على من 
عليو حروفهم األؤب، وإلقاء ا٤بفتاح سور جسٍر يعرُب النَّهر ُحِفَرت 
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 ُب النَّهر، ُب إشارة لألبديّة الٍب ال يُعكرىا صفو قفٍل مفتوح؛
فا٤بفتاح قد عانق قاع النهر ومالو أف يرِجع أبًدا مهما تُكن 

 وقمنا بوضع قفل على جسر ا٢ببLove-Locks الظروؼ
٤بكاف مكتظ ابلشباب ا.السْب ا٤بار من فوؽ هنر« جسرالفنوف»
 ؟!وىي ٙبكي ٕب ماأجهلُو عن لعبة األقفاؿ  ينهم وبيننا عمٌر،ب
قالت: وال توجد على وجو التحديد إشارة واضحة أو اتريخ  

أف  واضح لعادة إنتشار أقفاؿ ا٢ُبب ِبذا الشكل ا٤بوّسع، غّب
حادثة بعينها ُب إيطاليا يصّح أف يتم ذكرىا ُب ىذا الصد ففي 

رواية « فريدريكو موتشيا»،صدرت للكاتب اإليطإب 2006عاـ 
يبْب علقا قفل ٧ببتهما على ، ووُب الرواية "قصة حب«أان أُريدؾ»

« التايرب»ابلعاصمة اإليطالية ،العابر من فوؽ هنر « ميلفيو»جسر 
لُيقلدٮبا اآلالؼ بعدذلك من ا٤بُعجبْب ابلرواية والدعوة 

أتسي الكثّب من العاشقْب ُب ٨بتلف ا. للمجاىرة ابحملبة الٍب تتبناى
ليد دوؿ العآب ببطلي الرواية، وفكرة القفل، أخذىم إٔب تق

الفكرة،وراحوا يعلقوف أقفااًل على ا١بسور مدهنم، ويرموف 
ا٤بفاتيح ُب النهر، وسار على ىذا التقليد عشاؽ ُب بلداف آبسيا 
وأفريقيا وأمريكا ابإلضافة إٔب أورواب، لكن ابريس خطفت 
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بوف “األضواء وصارت مركز أقفاؿ العشق،حٌب لقب جسر 
 جسر العشاؽ”بػ” ديزار

 ت؟! قلت: ايال الروااي
إقَببت فتاة َمليحة منَّا ُب ٛبهل،كانت ُب جينز ضيق إلتصَق  

عابت علينا  وكأهّنأبلدىا وشعٍر طويل ٦بعد،عيناىا تتسأالف 
 أوإستكثرتُو علينا،أـ غارت فا٢بب نفسُو يغّبمن عشاقِو؟ ا٢بب،

 قالت: ٛبهال قبل إلقاء ا٤بفتاح فاألسطورة تعمل مع ا١بميع؟! 
ُب أفَّ ا٢بب طفل « إيريك فرـو»النفس  إستخدمت عبارة عآب

وفعل إٲباف؟!.فبدوت كوجو إنسا٘ب ٞبيم ُب مواجهة  ا٢برية،
"متياقيزقيا األسطورة" الٍب تريد أف تقنعنا ِبا ؟! الذي ٱبشى 

ا الفراؽ ويشفق أف يرى نفسُو مهجورًا ذات صباح !!  يبدو أهنَّ
طويٍل ُب إعتقدت أفَّ أحدان ٱبدع اآلخر،إمرأة جأت بعد زمٍن 

ا٤بغرب لتغّبحياهتا بباريس؟! ورجل إىتبل فرصة بعثة ٦بانية فسافر 
 اتركاً خلفُو زوجة وولد 
  السْب!! لنهرواليد برج الثور،ألقيُت ا٤بفتاح ولكن ُب عناد يليق ٗب

 فالعشاؽ كأـ موسى إذا خافوا على حبهم القوة ُب أليَّم؟ 
 والَٚبَافوا وال َٙبَزنوا.
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 وجاعلوكم ٧ببيْب. إفَّ رادوه إليكم
 

بكثّب من سجائر ا٤بنتوؿ،أقتل عبث اإلنِتظار ُب مطار ليوف 
الصغّب.وَتداعي ذكرايت قريبة معها أتتيِب كفيلم شيق ُأعاود 

 ا٢بصوؿ على تذكرة لو للمرة الثانية أو الثالثة..
أُقابل بورحاب الذي أفهمِب أنَُّو على مساَحة كبّبَة من أرض 

خارج ابريس ٯبتمع اآلالؼ من اْلمسلمْب  اْلمعارض الٍَِّب تقع
اْلقادمْب من أ٫باء أورواب وأيضاً أفريقيا وبعض الدِّوؿ اْلعربيَّة ,على 

ـ  يلتقوف خال٥با ابلشخصيات اإِلْسالِميَّة  -سنوايًّ  -مدى أربَعة أايَّ
من ٨بتلف اْلبالد األوروبيَّة واإلسالميَّة يتحدثوف عن قضاايىم 

مهم, وأف ا٤بؤٛبر ُب الغد.وقد ٙبدد عنواف الرَّاىَنة وعن إسال
اْلمؤٛبر ليكوف:"من أجل إسالـ خاص بفرنسا"وأنَُّو ذاىب 
٥ِبُناؾ،فقلت ُب نفسي حظ عائشة زوجٍب ُب رجليها لِنَػْنضم 

  وِلَبى ابريس.
 

كانت فرصة ساقها اْلَقَدر )أربَعة أايـ( لإلطالؿ على اْلمسلمْب 
سالـ .ىكذا أعلنت اْلفكَرة لزوجٍب، بينما كاف إلخارج داير ا

ا٥بدؼ األساسي ىو خروجي من أزَمة تطوُّر اْلعالَقة َمَع )زبيَدة( 
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اْلَمْغرِبيَّة، إبَنة َمَراِكش الٍَِّب وصلت مشاعري ٫بوىا بل مشاعران 
َلة حدَّ اْلِعْشق. ا٢ْبقيَقة إفَّ َىَذا اْلعشق ا١ْبديد أدخلِب مدف اْلمتبادَ 

األحزاف. وإنشغلُت ٕبإب حٌبَّ ال يُػَؤدِّي األمر ِإَٔب وضع نفسي 
( ُب َىَذا التػَّْوقيت زبيَدة)يَػُعوؽ َٙبمُّل اْلُغربَة وإنِشَغإب ابلدِّراَسة 

( َمالؾ استولت ٛباما على مشاعري، كاف ابِب الصَِّغّب )علي
اْلِفْكَرة  الرََّٞبة بيننا، إْنَشَغْلُت بو وانشغلْت بو زوجٍب؛وِلَذا َبَدت

ُمَوفػََّقة، أربَعة أايـ َمَع الزوَجة الشَّْرعَية، واالبن اْلعَصب ..وأىل 
 ف اختلفت ا١ْبنسيَّات .إهللا من اْلمسلمْب وَحٌبَّ و

 
 
 

 ا٣بامسالفصل 
 

عار الذي رفعتو  "من أجل إسالـ خاص بفرنسا" ىو الشِّ
اْلمنظمات اإِلْسالِميَّة ُب فرنسا مقابل اْلفكَرة األؤب الٍَِّب يتخوَّؼ 
منها اْلفرنسيوف وِىَي"اإلسالـ ُب فرنسا" حيث إف السلطات 
َعزال عن  َفِصال َوُمنػْ اْلَفَرْنِسيَّة ترفض وجود إسالـ ُب فرنسا ُمنػْ
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مع اْلفرنسي لذلك إختاَر االٙباد اإلسالمي َىَذا اْلعاـ أف اْلُمْجتَ 
َيُكوف شعاره موجَّها ِإَٔب السلطات اْلَفَرْنِسيَّة ُب األساس لكي 

 يطمئنوا ِإَٔب أىدافهم .. 
فشعار َىَذا اْلعاـ يدؿ على أف االٙباد ال يريد من اْلمسلمْب ُب 

 فرنسا أف يكونوا منفصلْب عن واقعهم .
اْجتاحت صاالِت اْلُعُروض َىَذا اْلعاـ ٔبانب اْلُكتب  األوَّؿ:اليوـُ 

واْلكاِسيتَّات الالِفتاُت ابللَُّغتْب اْلَفَرْنِسيَّة والَعربيَّة الٍَِّب تتحدَّث 
عن اإِلْسالـ، وتُعِلن عن اْلمدارس اإِلْسالِميَّة وُتطاْلب بتربُّعات 

! فكاف الَبَّكيز أكثر لِِبناء اْلَمساجد َخاصَّة ُب ابريس وضواحيها؟
على الّتربَُّعات وفتح اْلمدارس اإِلْسالِميَّة َخاصَّة بعد تطبيق 
اْلقانوف ا٣باص ٗبَْنع إرِْتَداء َما ينمُّ عن اإلنتماء الدِّيِِب ُب 
اْلمدارس، ومقصود بو ا٢ْبجاب ابلنِّْسَبة للفتيات، وذلك ِبدؼ 

بدوف أف يضطررف إعطاء اْلفتيات اْلمسلمات اْلفرَصة ليتعلمن 
ِإَٔب أف ٱبلعن ا٢ْبجاب..بعد طرد "إرنست شانفّب" فتيات 
نَّ مواطنات  مغاربيات ٧بجبات من مدارسهن الثانوية رغم أهنَّ
فرنسيات ولدف ويعشن بفرنسا وخّبف بْب ا٢بجاب والتعليم ؟ 
بدعوى خرقهن لقانوف العلمانية الذي ال يسمح ابلرموز الدينية 

–عمومية.،وَلَقَبتُو الصحافة وقتها ب )اباب َب مدارس ا٢بكومة ال
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 -العلمانية(  وُب اْلُمقاِبل صدر قرار ِسياِدي لػ )دي فيلباف( 
بتعليم وتكوين أئمَّة اْلمساجد ُب فرنسا ُب )جامَعة السوربوف( 

 إماـ مسلم ُب فرنسا 1250ويبلغ عدد ىؤالء األَِئمَّة ٫بو 
اسَا من تعليم اللَُّغة اْلَفَرْنِسيَّة ويَػَتَكوَّف برانمج تدريب األئَمة أس

،ومبادئ اْلقانوف والنظاـ السياسي اْلفرنسي، والتاريخ اْلفرنسي، 
واث٘ب خطَوة تقدـ ِِبَا دي فيلباف ىي تشكيل رابطَة ِإْسالِميَّة تكوف 
مهمتها تنسيق وتنظيم اْلعالقات بْب اْلمسلمْب ُب فرنسا 

ة ويكوف من مهمتها أيًضا تَػَقبُّل والسلطات الر٠َّبَية اْلَفَرْنِسيَّ 
اْلمسلمْب ُب  من فرنسا وا٣بارج لرعايَة ُشئوف التػَّبَػرُّعات واألمواؿ

فرنسا؟! وبذلك َيُكوف )دي فيلباف( قد منع ٛبويل اْلمساجد من 
ا٣بارج، وأوقف أتثّب الدِّوؿ األخرى ُب شئوف مسلمي 

يِِب أَتٌْب خ واطر مْضَطربَة، فرنسا..وسط كل َىَذا اْلمشهد الدِّ
ُأحاوؿ صرَفها فال ُتصَرؼ! ٓب تكن من الشَّيطاف بل من داخلي.. 

 ٓب تربح ٨بيلٍب:
 

# زبيدة" حْب نَبهُتها أبنو ال تزاؿ أشياء بيننا..ال يكفي أف يتعرى 
ا١ْبسد للجسد؟! وإ٭با ٯبب أف يتعرى اإلنساف لإلنساف 

وى..)قوؿ قبلت قالت:إخلع ُخفَّْيك فإنَّك اب١بسد اْلُمَدلَّل تطُ 
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بك عروس فَبة وجودى بفرنسا،حالاًل وٛبتع يب؟! (..كنت 
أفضل أف تصد٘ب .ٛبنعُب..ال أف نتورط ٓب افعل أكثر من 
التجاوب العاطفى والتحرش الذائد؟! أستغرب حْب قالت:اإلماـ 
علي ٛبتع ابمرأة من بِب فحشل؟! أىبَك متعة وصلِب مهرؾ من 

السحر ا٤بغرىب،أـ تصنعْب  أٛبارسْبقلت ُب فكاىة:.خاٛبك؟!
 تعويذة من "حكاايت ألف ليلة وليلة" للوصاؿ .

 
ْرَوة أخرجت نفسي ألنتهي  # زبيدة"عندما أوشكت على الذِّ
على بطنها أحاطت خصري بساقيها وِىَي تقوؿ :ال..ال.. 
إبَق.!!" كيف؟! أان األوَّؿ أـ ٦برد عابر سرير؟ ٮبهمت َمَع نفسي 

 ء٘ب ُحبك ُب شكل خطيَئة؟!أحبُّك، فما ذنيب إف جا
ما أٝبل ما حدث بيننا، ما أٝبل الَِّذي ٓب ٰبدث، ما أٝبل الَِّذي 

 لن ٰبدث ؟! ٫بن ال ُنْشفى من ذاكرتنا.
ـَ  بعنواف"السََّلفيُّوف..األرثوزكسيَّة اإلسالميَّة" جاء تقرير للمؤٛبر  ُقدِّ

ِذي ٯبب فيو ما معُب األرثوذكسَية؟ َىَذا ىو السَُّؤاؿ اأَلوَّؿ الَّ 
معُب  اإلجابَة عليو قبل الدُُّخوؿ ُب ِخَضم اْلموضوع وٖبصوص

وف يعرفوف أهنا يواننيَّة فاْلُمتخصِّصىذه اْلكلَمة "أرثوذكسَية"
 شرحها اْلقواميس وأف ٥با معا٘ب متعدَدة أفاضت ُب األصل،
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 صر اْلمفيدتعِب ابْلمخت لكّنها ُب هنايَة األمرواْلموسوعات،
عريب  كلَمة "سلفيَّة"ذات وقع إسالمي وجرس  .وألفالسلفَية

 بْب األوائل أو يح حْب تفرِّؽ بْب"السلف وا٣بلف"فص
واألواخر،أو بْب ْلُمَتقدِّمْب واْلمتأخرين وألهنا ترتبط ارتباطًا وثيقا 
بتاريخ اْلعقائد اإِلْسالِميَّة وحاضرىا إبعتبارىا إ٠با لفريق من 

ا ُتشّب إٔب سياَدة اللَُّغة اْلعربيَّة وألهنّ ْب ُعرِفوا أبىل السلف،اْلمسلم
٥بذه األسباب ظل اْلمسيحيوف اْلعرب يستعملوف اْلكلَمة 

ثوذكس ٗبنطوقها ومعناىا اليوان٘ب فيقولوف الرـو األرثوذكس ،األر 
وقد ُوظِّف مصطلح "السلفَية" السرايف.ألقباط األرثوذكس.

نَّو ٓب يعد وصفا لصاِلح اإلستخداـ اْلغريب أو األمريكي ٙبديداً.. فإ
اْلعوَدة ِإَٔب  لنفر من أىل اْلعلم قرروا االإّتزاـ ابلّتعاليم األساسيَّة أو

األصوؿ، وإ٭ّبا غدا ُعنواان لدعَوة للُعْنف والتََّطرُّؼ 
َعت"السَّلفيَّةاإلسالميَّة" ابلتَّخلُّف والعنف والعداء للدِّٲبُقراطَية   يَػنػْ

بعض اْلغرب إنتسب ِإَٔب ٦باؿ  وبكل الشُّروِر واْلِعرَبِ ورغم أف
اْلبحث والعلم إال أنُّو ٓب يلتـز ابلقْدر اْلُمْفََبض من ا٢ْبَْيَدة 
واْلَمْوُضوِعيَّة؛لذا فإنُّو كاف ُب ٦ُبَْملو ٗبثابَة صحيَفة إدعاء أشد 
ِحرًصا على إدانَة اْلُمتَّهم. خطورَة َذِلَك التّػْوظيف اللَُّغِوي إنُّو 

يِّنْب َٙبَْت تصنيف واحد بغّب أيَّة تَػْفرَقة بْب يضع ٝبيع اْلُمَتدَ 
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معتدؿ ومتطرؼ!!األمر الذي يكاد يوحي أبف اْلمشكَلة ا٢ْبقيقيَّة 
تكمن ُب الّتدين َذاتو وىو معُب يُػَرّوِج لو اْلبَػْعض إبشارات ُمتَػَبايَنة 

ف ُب فرنسا وألف اْلَعَمِليَّة بدأت كمحاكَمة تكلم فيها االدِّعاء آلا
ٌبَّ بدت الظاىَرة اإِلْسالِميَّة كأَنػََّها من مواليد ِحْقَبة وحده ح

السَّْبِعيَنات الٍَِّب شهدت ظهور عدد من ا١ْبماعات اْلمتطرَفة 
)التَّكفّب وا٥بِْجَرة، وا١بِْهاد( ويتجاىل ٛباًما كل صفحات سجل 
اإلحياء اإِلْسالِمي ُمْنُذ ِبَدايَة اْلَقْرف الذي يقف على رأسو نفر من 

ين اأَلْفغا٘بال ودمحم عبده، ورشيد  سلفيْب اْلُمْعتَػرَبِين مثل ٝباؿ الدِّ
تعرَّْفت على ٦بموَعة من ا١ْبََزاِئرِيِّْب ,كانوا ُمَنّظمْب وٲُبَثُِّلوف  رضا.

وحَدة .. بَػْعُضهم ذو ٢ِبَْية َكِثيَفة ولكنهم ٝبيًعا يلبسوف اْلمالبس 
وٖبَاصَّة فرنسا فيما اإلفر٪بَية , كاف حديثهم عن تدخُّل اْلغرب، 

ٲبُْقَراِطيَّة ُب ا١ْبزائرمن فوز لإلسالميْب، بينما   أفرزْتو الّتجربَة الدِّ
كانت من بينهم أصوات تطلب غلق اْلملف, ألف ما حدث ُب 
ا١ْبزائر ابسم اإِلْسالـ َجَعل النَّاس تقوؿ: ليت اْلفتح اإِلْسالمي ٓب 

ْفسيَّة لْلَجَزاِئرِيِّْب َجادَّة للغايَة َيِصْل أرَضَنا ؟! كانت الَّبكيَبة النػَّ 
وكأَنػََّها ال تعرؼ الّتفريج عن النػَّْفس ال ابلقوؿ وال بتقاطيع 
اْلوجوه، ُب اْلواقع كاف لديهم َعْجٌز َعاِطِفّي عن الّتواصل,اللَُّغة 
اْلعربيَّة بينهم )حادَّة( و٨بلوطَة ابلَفرْنِسيَّة. ويبدو أف الثَّورَة وا١بهاد 
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َية النَّفسَية الطوي ل وما بعد َذِلَك جعل ُىَناَؾ مشاكل ُب اْلِبنػْ
 والعاطفَية َلَدْيِهم.
وىو يـو إىتماـ اْلمؤٛبر ابْلمالبس اإِلْسالِميَّة : جاء..اليَػْوـُ الثَّا٘ب

وٗبظهر اْلُمْسِلمْب؛ ِلَذا إىتَم اْلُمَنظُِّموف بتخصيص مساحات أكرب 
اإِلْسالِميَّة للسيدات "دعَوة وير" أو لِْلَمالِبس وعرضوا اْلمالبس 

مالبس الدعَوة فاحتلَّت مساحات أكرب من أيَّة ماركات أخرى  
كما عرضت مالبس صنعت ُب بلجيكا وفرنسا حٌبَّ تكوف اْلمرَأة 
اْلمسلَمة كما يقوؿ اْلمسئولوف "أنيَقة بدوف أف تظهر خطوط 

ا  -جسدىا عن اْلفتَنة".أاثرتِب ُمََبفَِّعة  -راقَية دوف أف ٚبالف رِبَّ
زوجٍب حينما قالْت أفَّ ابِحَثة فرنسَية ُمْهتمَّة ابْلبحث ُب 
ا أىدهْتا حجااًب من قطعتْب من اْلقماش أبلواف  )ا٢بَِْجاب(  وأهنَّ
زاىَية، ولكنَّها "كثّبَُة الرَّْغي" وطلَبْت مِبِّ أف ُأْسِعفها ابعتباري 

 ف أشْعُت ٥با؟؟"ِسيبَػَويو" اْلَفَرْنِسيَّة كما سبق وأ
وجدُت اْلَفَرْنِسيَّة إايىا مرَّة أخرى أمامي،كانت ُب اتيور أزرؽ 

 ابىت لو جيب قصّب..ال أعرؼ كيف ظهرت ٕب ؟!.
 أخذت واحَدة دوف إستئذاف.  وجدُت السجائر  

 قالت: منتوؿ، نعناع ..أال زاؿ موجود َىَذا التّبغ السيئ!!
 .. أطفأهتا .
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  ؟، ىل أنت مسلم ،مسيو   -
 نعم -ت قل
"ا٢ْبجاب" من ِوجَهة نظرؾ ىل أوجده اْلمسلموف ٤بقاوَمة  -    

. أَُتَساعُد٘ب ُب  -الشََّبق الذُُّكوِري لديهم  أـ ىو ٲبثِّل شيئا عقائدايًّ
عندي ٕبث عن جزور ف -َذِلَك ؟! ٲبكن ُأسوِّي األمَر معك مالياً 

وٖبَاصَّة  جدًا عن إىتماماٌب،فاإلسالـ بعيد الدافع ا١بنسي،
أرى من  ّ٘ب أحيااًن الإ –"ا٢ْبجاب" ٨بتلف الّشكل بينكم أف

  اْلمرَأة غّب عينيها؟!
 أخذْت ِسيجارَة أخرى..دوف إستْئَذاف أيًضا ..

 أشَعَلْتها  ..  
أف تبحثي ُب "ا٢بَِْجاب أو النَّقاب" داخل دراَسة ة ..ن٦بنو  - 

 يَّة، إنُّو واقع ديِب.أكادٲبَية عن الدَّاِفع ُب ا١ْبََرائم ا١ْبِْنسِ 
 قالت: منتوؿ، نعناع أال زاؿ موجوًدا َىَذا التػَّْبغ السيئ!!

ُأصبعها اْلُوسطى الَِّذي أزعجِب إْنصرَفْت وِىَي تدخنها ُب نَػَهٍم  
 أخرجْتو من خلف ظهرىا قبل أف تنصرؼ!!

َتِقم  ولكِبِّ أخذُت أثري. بتحويلها على بورحاب ا١بزائري لينػْ
َتدخُّل اْلغرب،وٖبَاصَّة فَػَرْنَسا فيما أفرزْتو الّتجربَة بطريَقتو من 
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ٲبُْقرَ  من فوز لإلسالميْب أجهضو تدخل اْلغرب اِطيَّة ُب ا١ْبزائر الدِّ
َها وقاحتها شاىدهتا تباطئو بعد أف أخذت شنطو يدىا .ألردَ َعليػْ

من فوؽ ا٤بنضدة كاف العرض ال يزاؿ مستمرًا من شنطتها ا٢بمراء 
 ؟يك.ها ابلَفرْنِسيَّة : ٤باذا ال تفعل ما أراه ُب عينا٤بكتوب علي

  v  w ue  advt  tu lv     edt ad u t v  uv 
e elv    
فإذا  الذين يفضل ا١بلوس مع الذكور،من الرجاؿ، فبورحاب

وجدت األنثى؟!لعن أبوخاش الذكور!!ٓب يقتلها ولكن رحب ِبا؟ 
 تباطئها منتشى!

 
اىات االيوـُ الثَّالث: بدأ  سالميَّة ٗبا إلاليـو ٗبَُهاَترات بْب اإل٘بِّ

يوحي أبف "الشَّْيطاف" عرؼ اْلمكاف.. وبدأ اْلوسواس ابلسُّؤاؿ: 
ِلَما نقدـ الدَّنيَّة ُب ديننا؟ كانت اْلِبدايَة من ا١ْبزائريْب .. وانضم 
٥بم اْلمصريوف واإليرانيوف. دوف ابقي ا١ْباليات اإِلْسالِمَية! ال 

ـ فرنسي وآخر إ٪بليزي؟! يوجد إسالـ واحد  اإِلْسالـ يوجد إسال
ال يتَلوَّف بَلْوف األرض؟! أف َيُكوف عنواف اْلمؤٛبر "من أجل إسالـ 
خاص بَفَرْنَسا" فهذا خروج عن اْلِملَّة؟! َوْأُد اْلِفتَنة ٧باضَرة 
موضوعها )ما ىدؼ الشَّريَعة اإِلْسالِميَّة و٧بورىا بل ىدؼ كل 



61 

ف.. آقريقوؿ اْلمحاضر:النَّص صريح ُب الْ  ماويَّة؟!(الشَّرائع السَّ 
بناءعلى َذِلَك فإف النَّظر اإِلْسالِمي يقرر بوضوح أنو اْلعدؿ .

الصائب واإللتزاـ األمْب ىو َذِلَك الَِّذي ٲبضي ُب الّتطبيق ساِلًكا 
طريق اْلعدؿ وا٢ْبريَّة مبتدئ ٗبدارجو ومنتهيًا ِإَٔب مقاصده، فقد 

ْلَقيِّم ُب )أعالـ اْلُموقِّعْب( :إف هللا أرسل ُرُسلو وأنزؿ  ذكر إبن ا
كتبو ليُقوـَ النَّاُس ابلقسط، وىو اْلعدؿ الَِّذي قامت عليو 
السماوات واألرض، فإذا ظهرت أمارات ا٢ْبق، وقامت أِدلَّة 
اْلعْدؿ وأسفر وجهو أبي طريق كاف فَثمَّ شرع هللا ودينو ورضاه 

نْػَيا وأمره.  وإبن تْيمَية ى و اْلقائل : إف أمور النَّاس تستقيم ُب الدُّ
أكثر ٩بَّا تستقيم  -ٍبإلَمَع اْلعدؿ الَِّذي فيو اإلشَباؾ ُب أنواع ا

ف ٓب تشَبؾ ُب إٍب؟! واستشهد ٗبن قاؿ: إَمَع الظُّلم ُب ا٢ْبقوؽ و
ف كانت كافَرة، وال يقيم الدَّوَلة إإف هللا يقيم الدَّوَلة اْلعادَلة و

نْػَيا تدـو على اْلعدؿ إاِلَمة والظَّ  ف كانت ُمْسِلَمة... ٍب قرَّر أفَّ الدُّ
َنا ابلطَّبع أف تكوف  واْلكفر وال تدـو َمَع الظُّلم واإِلْسالـ .ٓب يُعجبػْ
ا٣بالَصة أف هللا يقيم الدوَلة اْلعادَلة وإف كانت كافَرة وال يقيم 

ِلَمة غّب لظاالدوَلة الظاِلَمة وإف كانت مسلَمة؟! فالدوؿ ا
 اْلمسلَمة قائَمة؟! 
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 وقاؿ بعض "اّللَُّ يفعل ما يشاء.ولذا قاؿ اْلُمتحمسوف:
اْلمتخصصْب: إف َىَذا رأي للمعتزَلة، يريدوف أف ٯبربوا )هللا( ٘بلى 
وتنَػزَّه، على فعل ما يروه ىم مثإب؟! ولكّنُو ال ٰبيط بو اإلنساف 

وٯبعل ذلك كلو علماً. ٲبلك اْلقضاء والقدر،والعسر واليسر.. 
فتَنة ليخترب النَّاس .كذلك حدث خالؼ حوؿ اإلسِتشهاد 
ابْلَفقيو ا٢ْبََنفي "إبن عابدين" حْب أفٌب ُب َحلِّ نزاع إثنْب على 
طفل أحدٮبا مسلم، والثا٘ب غّب مسلم حْب حسم األمر لصاِلح 

فل على غِّب اْلُمسلم ألنَّو ادََّعى أنو ابن لو. ُمْعَتربا أفَّ تْنِشَئة الطِّ 
ُحريَة ولو على غّب ِدين اإِلْسالـ أفضل من تنشئتو على اْلُعبوِديَّة 
ُب ِظل اإِلْسالـ !!ولكِب ُأعجْبت بو رغم ِقَدِمو، فقد كاف الرَّجل 

يَّة قيَمة ا٢ْبُّرِيَّة عندما َواَجو َذِلَك ال ّتعارض بْب اْلِقيَمة واعًيا أبٮبِّ
ة عمل أاثرت ا٢ْبَِفيظَة اْلَفَرْنِسيَّة، اأَلمر َعادت اْلِفتَنة ِبَورقَ ..واْلِملَّة

فبدأ ببحث اوراؽ اإلقامة  الَِّذي َجَعل األْمن َيْظهر ِبَقْبَضة شديَدة
 د َب بعضهاوعمل كاردوانت لفصل االمكنة ٤بنع تداخل ا٢بشو 

كانت ورَقُة اْلَعَمل تتحدث عن "االْسِتْشراؽ ودوره ِضدَّ اإِلْسالـ" 
إلستشراؽ ُب بعض اْلبلداف األوربيَّة ِإَٔب حيُث أرجعت اتريخ ا

والسبب الرَّئيِسي اْلُمباِشر الَِّذي رف الثَّاِلث َعَشر اْلِميالِدي،اْلق
دعا األُوربيْب ِإَٔب اإلستشراؽ ىو سبب ديِب ُب الدَّرََجة األؤب؛ 
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اثر آفقد تركت ا٢ْبرب الّصِليبيَّة ُب نفوس اأُلورُبِّيْب ما تركت من 
ُمْفََبايت  -عميَقة،وًَبَّ ربط َذِلَك ابليونسكو.؟!لُِتصبح ُمرَّة 

على اإِلْسالـ، انر هللا اْلموقدة؟!فما جاء ُب موسوَعة -اليونسكو
اليونسكو )اتريخ ا١ْبنس اْلبشري وتقدُّمو الثقاُب والعلمي( وُب 
اْلفصل الثَّاِلث من اْلُمجلَّد الثَّاِلث:)ا٢ْبضارات اْلكربى ُب اْلعصر 

ىذه اْلموسوَعة َكَتَب فُصو٥َبا : جاستوف فييت وفادٙب وسيط( و الْ 
الييف وفليب وولف وجاف اندر، والفصل اْلعاشر من َىَذا 
اْلُمجلد خاصٌّ ابلعرب وقد َسوََّد كاتُبو صفحات َىَذا اْلفصل 
ِٗبَداٍد ىو َمزِيج من الّتْشويو لتاريخ اإِلْسالـ واإلفَباء على سّبَة 

ا ٧ُباَوَلة إل٪باز اترٱبنا الطَّويل نيب اإِلْسالـ وخ لفائو الرَّاشدين. إهنَّ
 -صفَحة؟! )جاستوف فييت( اْلمؤلِّف اْلَفَرْنِسي 350ُب نَػيٍِّف و

ُب موسوَعة )اليونسكو( زعم أف اإِلْسالـ إحتفظ ُب رُكن من 
أركاف اْلَكعَبة ابلصََّنم الرَّئِيسي للَمكِّيِّْب أال وىو ا٢ْبجر األسود!! 

بدو أف )جاستوف فييت( كاتب اْلفصل ا٣باص ابإِلْسالـ كتب وي
ِىَي  ما كتب على األرجح وىو متوتر األعصاب.فمن مزاعمو الٍَِّب 

 ََ ا ادِّعاؤه أفَّ الشَّريَعة اإِلْسالِميَّة حٌبَّ معظم أىوف من أف يُػَر
اْلقرف اأَلوَّؿ ا٥بجري ٓب يكن ٥با وجود ابْلمعُب الدقيق ٥بذه 

ٰباوؿ اْلَكاتب أف ُيْسِنَد زعَمو أبفَّ اْلمظاىر اْلفنِّيَّة اْلعبارَة؟! و 
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للشَّريَعة ٓب تكن موضع إىتماـ من جانب اْلمسلمْب، ومن انحَية 
أخرى ترتَّب على َىَذا وذاؾ أفَّ اْلمسلمْب إْضطّروا ِإَٔب انتحاؿ 
اْلقْدر اْلكبّب من النُّظُم اإلداريَّة والقضائيَّة من اْلبالد الٍَِّب 

حوىا، ٍب يُػَواِصل اْلمستشرؽ اْلَفَرْنِسي إفَباءه فَيدَّعي أفَّ فت
ي والقانوف مصادر الشَّريَعة اإِلْسالِميَّة ِىَي اْلقانوف الرُّوَما٘ب اْلِبيَزْنطِ 

يِنَيةاْلفارسي السَّاَسا٘ب   وقانوف الّتلمود ابإلضاَفة ِإَٔب اْلَقَواِنْب الدِّ
 ؟ا٣بَاصَّة ابْلكنائس ا

  ابلرَّْفض.وَنِصيُح 
 

 تنزعج الشرطة وتزيد من إحتياطات األمن
تقوؿ )موسوَعة اليونسكو( تركيب ُمَلفَّق من اإِلْسالـ كما 

واْلَمِسيِحيَّة ابإلضاَفة ِإَٔب الّتقاليد اْلقوميَّة  اليهوديَّة  اْلمذاىب
َها كطقوس قَػَبِليَّة ٘بعلها أكثر رسوخاً  اْلَوثنَية اْلعربيَّة الٍَِّب أبقى َعَليػْ

 ُب اْلعقيَدة؟ 
 وَنِصيُح ابلرَّفض 

تَػْزُعُم مْوسوَعة )اليونسكو( أف اإِلْسالـ ٓب يُػْنِصف أىَل الذِّمَّة وأفَّ 
يِّْب وضًعا اإِلْسالـ َعمِ  مِّ ل على أف يَظلَّ اْلوضع اإلجتماعي للذِّ
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َسيًِّئا َمِهيًنا، وَيْسَتِدؿُّ اْلكاتب اب١ِبْزيَة الٍَِّب ُفِرَضت ويَراىا َضرِيَبة 
يَِّْب ٍب يَػْزُعم أف إزدايد إنتشار اإِلْسالـ  اَبىظَة أَثْػَقلت َكَواِىل الذِّمِّ

يَِّْب أدَّى ِإَٔب تناقص ال مِّ  دَّخل من ىذه الضََّراِئب .بْب الذِّ
 وَنِصيُح ابلرَّْفض 

 
ويكوف اْلقرار ا١ْبماعي السريع الرَّد على مفَبايت )اليونسكو( 
ودائَرة معارفها و٧برروىا من اْلمستشرقْب الَِّذين يغلب عليهم 

َكْيف.. َوَمن ؟! أىو ٦ُبرَّد   -الّتعصُّب، دوف أْف نعرؼ 
ة ومع الصَّْيحات اْلُمَتتاِبَعة لنا، وكوف تفريغ!كانت ا٣ِبْطَبة ابلَفرْنِسيَّ 

اْلمركز الرَّئيسي لليونسكو بباريس ردَّ ِفْعلو على اْلُمَتفّرِجْب من 
اْلفرنسيْب وقد ُقوِبل َذِلَك ُٗبَضايقات فرنسَية َبَدت طِبيعيَّة من 
األمن ابلتَّأكُّد من أوراؽ اإِلقَاَمة، وعدـ وجود ِىْجَرة غّب 

َكارُدواَنت ٕبُجَّة النِّظاـ!! األمر الَِّذي أدى َشْرعيَّة،وعمل الْ 
٤بناقَشة بيننا.وكاف للسوريْب رأي عاقل، يرى أفَّ فَػَرْنَسا والغرب 
تقصد ابإِلْسالـ ٩بارسات اْلمسلمْب على األْرض بينما نسوؽ ٥بم 
 النَّصوص اْلُمَقدََّسة والعقيَدة، وىذه طريَقة ال تُفيد ألهّنم غّب

فإذا جاءت اللغة اْلفرنسية فْلَنِعي أنَّنا  –وص عقائدان ُمْلَزِمْب بنص
  نُِدير ِحوارًا وال ُنكلِّم أنفسنا؟!
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أصاب اْلقلق بعض ا١ْباليات اإِلْسالِميَّة ُب ابريس : اليَػْوـ الرَّابع

عندما صدرت ٦بلَّة )لوبواف( اْلَفَرْنِسيَّة وعلى غالفها رسم كبّب 
وإبنتو فاطَمة، وزوجها علي بن  -ملسو هيلع هللا ىلص –زعمت أنّو ٲبثل النَّيب دمحم 

٩بنوع أيب طاِلب وٙبت عنواف كبّب"ا٢ْبياة ا٢ْبقيقيَّة حملمد" فالرَّسم 
لألنبياء ٝبيًعا ُب الّتقاليد اإِلْسالِميَّة ولكن اْلبعض قرر أهّنا ليست 

ف الّتصوير ٧بـر ابلسُّنَّة!! وأدركت إ٦برد الّتقاليد اإِلْسالِميَّة بل 
زوجٍب أبننا ٧باطْب ٔبوقة من ا٤بسلمْب الشيعة.حينما إحتد 

وجٍب ا٣بالؼ حوؿ: ىل الرَّسم كالّتصوير؟! تركُت اْلَمَكاف وز 
خر للمؤٛبر إنضممنا لو وىو "زايرَة اْلمرضى آلنشاط إجتماعي 

اْلمسلمْب من ٝبيع ا١ْبنسيات ٗبستشفيات فَػَرْنَسا" كانت 
أشخاص أحدىم إيرا٘ب، وتوترت زوجٍب  ٦7بموعتنا تتكوَّف من 

وىي تتعرؼ على النساء معنا ُب اجملموعة، حْب أظهرف إمتعاضاً 
 ؟! *هن إ٠بها )عائشة ( وعدـ ترحيب ِبا من ٦برد ٠باع

  قالت زوجٍب وىى هتمس ٕب: ٫بن َب جوقة شيعية

                                                 
الشيعة عندىم حساسية غامضة من اـ ا٤بؤمنْب عائشة بنت ابوبكر الصديق وزوجة النىب  - *

 الكرٙب
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  قلت ٥با: كلنا مسلمْب
بيكو" يبدو أهنا سارية، اإلحتالؿ األ٪بليزي  -"سايسقالت:

قسمنا األ٪بليز أخذوا بالد السنة، والفرنسيْب أخذوا والفرنسي..
 بالد الشيعة، أوؿ مرة ننتبو ٥بذا؟

 ٰبن لسجانو..قلت:يبدو أف السجْب 
 

علَّق اإليراٗب تَػْعليقًا ُمَروًِّعا ابلنِّْسَبة ٕب و٫بن ُب ابص زايرَة 
اْلمستشفيات وىو يقلب،ويبحلق، ويقرأ ُب نسَخة من ٦بَلة 

 )لوبواف( اْلَفَرْنِسيَّة 
:ىل الحظَت الشَّبو ُب الرَّسم بْب وجو الرَّسوؿ ووجو اإلماـ َعلّي 

 ؟!     
 وف اْلمالمح واحَدة ُب اْلعْينْب والذقن نعم تكاد تك أان:

قاؿ:الرسم مدروس،و٦بَلة )لوبواف( اْلَفَرْنِسيَّة ليست سهَلة وال 
ما أف َيُكوف الرَّساـ أتثر ابلشيَعة أو يريد أف يشّب لنظريَّة إخفيَفة 

 أفَّ لكل نيبٍّ وِصيًّا  
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هم قلت: الرَّسم ليس فيو فحش أو تعريض، والفرنسيوف ال نُػَعاِملُ 
يِنَية اْلمسيح، ومرٙب  ابلنَّص اْلُمَقدَّس لدينا،وىم ير٠بوف الرموز الدِّ

 اْلعذراء، والعائَلة  اْلُمَقدََّسة وموسى ..
 تلقَّْيُت اْلِعَتاب من اْلُعيوف حٌبَّ عيوف زوجٍب

َنانِيَّة ٧ُبَجََّبة أراىا  تدخَّلت لِبنانيَّة ُب اْلمجموَعة، وكانت أوَّؿ لِبػْ
اْلوقت ُب فَػَرْنَسا ؟! كانت ترتدي عباَئة أنيَقة تشم فيها  حٌبَّ َىَذا

وف مكياج وبكحل وِحجاب زاىي األلواف، كانت بد رائَحة اْلعنرب،
على رسم السيدة "فاطمة  وأبدت إعَباض خفيف ُب اْلعيوف

 الزىراء"
ٕبثت لألسئلة عن جواب،كل األجوبة عمياء،وحدىا األسئلة 

 ترى؟
 -ملحق اجمللة -

 َب ٦بلَّة )لوبواف( اْلَفَرْنِسيَّة: النىب
تبدأ اْلَمجَلة َملفَّها اِبلقوؿ: ٓب يَبدَّد اسُم رَُجٍل مثلما يَبدد اسُم ) 

٧ُبَمَّد، وٓب يُػَؤثِّر رجل ُب أْرَواح وقلوب َىَذا اْلَكمِّ ِمَن اْلَبَشر مثلما 
حوؿ اْلعآَب، أَثَّر ٧ُبَمٌَّد .. ا٠بو يَبدد يوميًّا على أَْلِسَنة مليار مسلم 

ين الثَّا٘ب ُب فَػَرْنَسا بعد اْلَمِسيِحيَّة ِمن  وحالًيا يُعد ديُن اإِلْسالـِ الدِّ
اْلُمسَتِحيل َٙبِْديد اْليَػْوـ الَِّذي ُوِلَد ِفيو ٧ُبَمَّد يُػَقاؿ ِإنو ولد ُب مكَّة 
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وقَت ُحكم اْلَمِلك كسرى اأَلوَّؿ عاِىل اْلُفرس أي قبل عاـ 
َويُػؤَكِّد  573و 567حَّج أف َيُكوف قد ُوِلَد بْب ومن اْلُمرَ  579

اْلمؤرِّخوف اْلَعَرُب كل ما حدث ُب َمكَّة ُب عاـ اْلفيل الّشِهّب 
، ُب َذِلَك اْلَعاـ كاف َمِلَك 570الَِّذي من اْلُمَرجَّح أنو كاف عاـ 

ضخم اْلَيَمن أَْبرَىة َيْسَتِعدُّ للدُّخوؿ ِإَٔب َمكَّة واستطاع تدبّب جيش 
واصطحب معو ِفيال خاِرَؽ اْلُقوَّة ٍبَّ تَػَوجَّو ِإَٔب َمكَّة،وتَػْفَشل حرُب 
أَبْػَرَىة اْلمقصود ِِبَا اْلكعَبة ذاهتا إِبْرَىاَصة ُتْشبو اأَلَساِطّب َسجََّلها 

ف ٓب نذكر أنو عند دخوؿ إف فيما بعد،وال تكتمل اْلِقصَّة آاْلقر
جو رجال قوي اْلِمَراس َأال وىو عبد أبرَىة ِإَٔب َمكَّة وجد نفسو يُػَوا

اْلُمطَّلب الَِّذي حذَّر أبرَىة ٩بَّا سُيالِقيو إف حاوؿ تدنيس اْلكعَبة، 
وَكاف عبُد اْلُمطَّلب َذِلَك الرَّجل الشُّجاع ىو َجدُّ الرَّسوؿ ٧ُبَمَّد 
.كاف ابنو ا٠بو "عبد هللا" وتزوَّج عبد هللا من فتاَة من أسَرة كرٲبَة، 

مَنة" ونتج عن َىَذا الزََّواج ولد واحد وىو ٧ُبَمَّد، "آ٠بها وكاف ا
لكن عبد هللا ٓب تُػَتح لو اْلفرَصة ِلُرْؤيَة ابنو ,فبعد زواجو بفَبَة 
َ وترؾ لزوجتو  قصّبَة، وُب أثناء عودتو من رحلتو بسوراي ُتوُبِّ
ن، وَٟبْس انقات وَجِنيًنا، َويَػُقوؿ اْلُمَؤرِّخ  خادَمة كبّبَة السِّ

منو قد ٠بعت صوات أَيُمُرىا أف ُتْطِلق آاإِلْسالمي ابن سعد: إف 
على ابنها اسم )أٞبد( وُتوجد نظريَّة تقوؿ: ِإف رجال عربيًّا 
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مَنة بذلك لكي يتواءـ اسم آمسيحيًّا يتحدث الُيواننَية أشار على 
 ٧ُبَمَّد َمَع اإل٪بيل، وفيو على لساف اْلمسيح ألتباعو )إذا ٓب أترككم

لكن إذا تركتكم سوؼ يبعث ٌب )اْلبّبيكليتوس( إليكم,لن أي
ومعُب  *ليكم، وٗبجيئو سوؼ يفرض على اْلعآَب اْلعدؿ وا٢بِْكمَ إ

كلَمة )اْلبّبيكليتوس( الُيواَننيَّة أٞبد أو ٧ُبَمَّد أو ٧بمود ,وابلطَّبع 
اعَبض اْلكثّب من اْلمسيحيِّْب على ىذه الَّبَٝبة وقالوا: ِإف 

ه بكلَمة ٨بتلَفة وإف اْلَكِلَمة نُِقلت خطأ وِإف اإِل٪بيل اْلمسيح تفوَّ 
ٓب يتنبأ قطُّ ٗبجيء ٧ُبَمَّد .ومن جَهة أخرى قاؿ أحد صحابَة ٧ُبَمَّد 
"الشَّاعر حسَّاف بن اثبت": كنت ُب السَّابَعة أو الثَّامَنة من عمري 
عندما ٠بعت ُب شوارع اْلمديَنة رجال يهوداي يصرخ أبعلى صوت 

اي رفاَقو ُب الدِّين، وعندما ٘بمَّعوا كلُّهم قاؿ ٥بم) ُب ىذه ُمنادِ 
وُب ِسنِّ السَّادَسة فَقَد  الليَلة بَػزَغ ٪َبُْم )أٞبد( وىو نبأ َمْوِلده.

٧ُبَمَّد والدتو أثناء عودهتا من رحَلة ِإَٔب اْلمديَنة ,وانتقل ٧ُبَمَّد 
بعدىا بعامْب ومع أيب ليعيش َمَع جدِّه عبد اْلمطلب الَِّذي تُػُوُبِّ 

طاِلب سافر ٧ُبَمَّد ِإَٔب سوراي ُب عامو الثَّا٘ب عشر على رأس قاِفَلة 
٘باريَّة،وعند وصو٥بم ِإَٔب جنوب دمشق توقػَُّفوا وكانت ىذه 

                                                 
 اْلكنيَسة ؟!لَِّذي ٓب تعَبؼ بو قصد ُىَنا ما جاء ُب إ٪بيل "براناب" ا - *
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اْلمنطَقة َمَقرَّ وقوؼ اْلكثّب من اْلقوافل ومركًزا للكثّب من 
واْلَتقى ٧ُبَمَّد براىب مسيحي ا٠بو )ٕبّبى( وىذا " اْلمسيحيْب، 

وٙبكي اْلمجَلة بعد *ف ُب سورَة اْلمائَدة آاللَِّقاء مذكور ُب اْلقر
َذِلَك أف ٕبّبى طلب من ٧ُبَمَّد الرُّجوع ِإَٔب َمكَّة، ٍب قاـ بفحص 
نَػَعو بنبوَّة ٧ُبَمَّد فقاؿ الرَّاىب ألىب طاْلب.  ظهره ووجد دليال َأقػْ

ف إع ِإَٔب بلدؾ واحرص على َىَذا الصيب من اليهود فوهللا )ارج
رأوه سوؼ يالحظوف ما الحظتو أان ويضرُّونو ضررا ابِلًغا .( ومن 
ىذه النػُّْقطَة يَػتَّضح أف صَلة ٧ُبَمَّد ابْلَمِسيِحيَّة بدأت ُمبكًِّرا .؟! 

   " *ىكذا تقوؿ اللومند
بو كثّبًا ِإَٔب غار ِحراء تعوَّد ٧ُبَمَّد على عاَدة جديَدة وِىَي ذىا

الَِّذي يُوَجد على بُعد عدَّة كيلو مَبات من مشاؿ شرؽ َمكَّة، 
حيث كاف يتأمَّل "يتحنَّث"ويتعبَّد وَتِصف اْلمجلَّة أيًضا كيف نزؿ 

اْلوحي. فتقوؿ : وُب يـو ًبَّ ٙبديده  -ملسو هيلع هللا ىلص -على سيِّدان ٧ُبَمَّد 
ـ جاء ِإَٔب ٧ُبَمَّد اْلقَدُر  610مارس عاـ  19على أنو يـو 

                                                 
*

ف ما يشّب ٥بذا اْلمعُب، ولكن وجدت إشارات غّب مباشَرة ابلسورَة آٓب أجد ُب تفاسّب اْلقر - 
 47،59،82آيَة: 

ُمَبَجم ِبِدقَّة كما نشر، فليس ُب األمر تصرُّؼ،  -كل اْلمذكور عن ٦بلَّة )لوبوف( اْلَفَرْنِسيَّة  - *
 أو خياؿ روائي.
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اْلمكتوب، ونزؿ عليو اْلَوْحي اإل٥بي. حدَّث ىو بذلك فقاؿ: ُب 
ليَلة من الليإب الٍَِّب كنت أقضيها ُب غار ِحَراء جاء ِإَٕبَّ جربيل 

ف، وقد آُىَنا ُولد اْلقر ومعو كالـ مكتوب وقاؿ ٕب: اقرأ ..ومن
ُب تصرفاتو وا٢ْبفاظ على حكمتو ف من ٧ُبَمَّد ا٥بدوء آطلب اْلقر

ـ   613ـ حٌبَّ  610ف من عاـ آوعدـ الّتعجُّل ُب قراَءة اْلقر
كاف ٧ُبَمَّد رجال يكتنفو اْلغموض وٓب يشكَّ أحد أنو قريًبا سيقلب 
موازين َمكَّة ٛباما وببطء َكوَّف ٧ُبَمَّد دائَرة تكوَّنت من أربعْب 

أراد إعاَدة تشكيل نظَرة َمكَّة ِإَٔب  ُمسلما تبعوا دينو ا١ْبديد .٧ُبَمَّد
هللا، وتوضيح أعماؽ اإلٲباف ابهلل وضرورَة وضع َذِلَك اإلٲباف ُب 

 إطار فعلي ُب )ا٢ْبياَة اْلَعَمِليَّة(. 
ويقوؿ )تور اندري( لقد أكَّد اْلمسيح رساَلة موسى أمَّا ٧ُبَمٌَّد فقد 

  أكَّد رساَلٍبَِ اليهود واْلمسيحيِّْب مًعا .
َلة األصلَية بْب قـو اْلعرب وقصص  ولكن كيف ٲبكن إٯباد الصِّ
اإل٪بيل ؟ عبقريَة ٧ُبَمَّد تكمن ُب ىذه النُّقطَة ابلذَّات فسيُِّدان 
إبراىيم ىو االسم الَِّذي يدؿ على ىذه الصَلة؛ فقد أخرب هللا 

ٕب ٓب ٧ُبَمَّدا اب٢ْبلَقة اْلمفقوَدة عندما أنزؿ عليو سورَة اْلبقَرة. فبالّتا
يكن سيدان إبراىيم يهوداي، بل كاف حنيفا أي من أوَّؿ النَّاس 

لو إال ىو، أي من أوائل إلو واحد ال إالَِّذين اعتقدوا ُب ُوُجود 
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د سيدان إْسَحاؽ أاب اْلمسلمْب. وزايَدة على َذِلَك كاف إبْػَراِىيم وال
تَّإب فبالد إ٠ْباعيل من جد أقواـ اْلعرب )وىو أيًضا والقـو اليهود.

ٲُبثِّل ٧ُبَمَّد صَلة فوريَّة بْب إبْػَراِىيم والعرب(. ولكن هلل أسبابو ُب 
؟!، فُمِهمَّة  إعطاء كل قـو تعاليم ٚبتلف عن غّبىم من اْلقـو
٧ُبَمَّد األساسيَّة كانت تتمثل ُب إعطاء اْلعرب إرشادا وتعاليم 

للَُّغة اْلعربيَّة، ولَغة يتَِّبعوهنا !!و٥بذا السبب بعث هللا آبايتو ٤بَُحمَّد اب
 (عربَية نقيَّة وفصيَحة.

 السم َب عسل ٦بلة ) لوبوف( ؟!   
اخَبعها  ة فكرةالعسل َب ا٢بديث عن عبقري )بدى ٔب السم َب:

الرسوؿ لتقريب الداياتت من سيدان إبراىيم ؟! كمدخل للدين 
ا١بديد وكأف النسب إلبراىيم فكرة ٨بَبعو ابقى عليها وقواىا 
الرسوؿ دمحم ؟ ٍب القوؿ أبف ىذا الدين للعرب من ينطقوف العربية 

 فقط وليس للعا٤بْب االنس وا١بن؟!( 
 كمالة ماحاء ابلليوف:  

قاـ حوإب سبعوف مسلم  622و ِإَٔب سبتمربعاـ ُب اْلفَبَة من يوني
هوف ِإَٔب اْلمديَنة ووصل ٧ُبَمَّد أخّبًا فيما  ابلرحيل عن َمكَّة متوجِّ

ـ توجَّو  622سبتمرب عاـ  22يعرؼ "ٕبادث ا٥ِبجَرة" ففي يـو 
دِّيق(  ٧ُبَمَّد ِإَٔب اْلمديَنة ومعو صديُقُو وَساِعُده األٲبن )أبو بكر الصِّ



74 

ِِبَا اْلكثّب من اْلَمخاطر ووصل ٧ُبَمَّد. وبدأت أعظم ُب رحَلة 
فمنذ َذِلَك اليـو عاـ  مرحَلة من اتريخ اإلسالـ مرحَلة ا٥بجَرة

بدأ نظاـ الشُّهور ا٥بجريَّة الَِّذي يتبعو اْلمسلموف وقد  622
حاوؿ ٧ُبَمَّد إرساء عالقات طيَِّبة َمَع اليهود والتَّقرب إليهم لكن 

ه اْلُفرَصة فظلَّ ٧ُبَمَّد على عالقاتو الطَّيَبة َمَع اليهود ٓب يُعطو 
اليهود ويتَّهموهنم أبهنم قتلوا  اْلمسيحيْب الَِّذين كانوا ٲبُقتوف

اْلمسيح. لكن الَِّذي يظن أف ٧ُبَمَّدا كاف ٰبيا ُب ِغنا ونَِعيم ٨ُبْطئ 
فهو وأتباعو كاف عليهم اْلعمل جاىدين لتَػْوفّب ُسُبل اْلَعْيش فيُػَقاؿ 
أثناء وجود اْلمسلمْب ُب اْلمديَنة كاف علي بن أيب طاِلب ٰبمل 

ٜبَرة واحَدة من اْلبلح على كل دلو  اْلماء للمسلمْب وٰبصل على
ُب اْلعاـ السَّابع من ا٥بجَرة  627من اْلمياه أيٌب بو .وُب عاـ 

أصبحت اْلمديَنة دولَة ٥با وضعها ووزهنا ومن ُىَنا بدأ اْلمسلموف 
ُب اتِّباع الّتعاليم اْلَعَمِليَّة للقرآف وتطبيقها على حياهتم لُِتساعدىم 

نا ُوِلَد اْلمجتمع اإِلْسالمي )األُمَّة( وبتحقيق ُب حياَة انجَحة .وى
٧ُبَمَّد للمكانَة والسُّلطَة ُب اْلمديَنة ٓب يبق أماَمو ِسَوى ٙبقيق َذِلَك 

قرر ٧ُبَمَّد الّتوجُّو َمَع اْلمسلمْب  628ُب َمكَّة، ففي مارس عاـ 
من  ِإَٔب َمكَّة ُب موسم ا٢ْبج لزايرَة اْلكعَبة لكن اْلقرشيْب منعوه

دخوؿ َمكَّة وطالَبوه ابلّتوقف والعسكَرةُب الّشماؿ اب٢ْبُديبَية وىنا 
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حدث ُصلح بْب اْلمسلمْب والقريشيْب ٠بي )ُصلح ا٢ْبُديبَية( َنصَّ 
على: أال يدخل ٧ُبَمَّد َمكَّة ىذه اْلمرَّة بينما يستطيع اْلعْوَدة ُب 

لمْب ومكَّة ِلُمدَّة اْلعاـ اْلقادـ ُب مقابل إيقاؼ اْلَمعارؾ بْب اْلمس
عشَرة أْعَواـ وقد عدَّؿ اْلُقَرْيِشّيوف )أىل دمحم( ُب اْلمعاىَدة 

ـ  630يناير  11فشطبوا النَّص على نبوَّة دمحم فيها !! وُب يـو 
دخل دمحم ِإَٔب مكَّة ُب سالـ، وبعد حصولو على والء أىل مَكة 

 من أمن اْلمنطَقة توجو مرَّة أخرى ِإَٔب اْلمديَنة، وبعد أف أتكد دمحم
للمسلمْب، عاد دمحم مَرة أخرى ِإَٔب مَكة من أجل ا٢ْباج وىو ركن 

  . ـ 632مكمل ُب ديِنو وألقى )خطَبة اْلوداع( ُب مارس 
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 السادسالفصل 

 
 ؟!مرة آخرى ظهرت الفرنسية الوقحة

 ٔب ابلفرنسية قالت 
اإلسالـ..ونشرهتا َب اكرب اهنا مبادرة فرنسا للتقارب مع  –

جرائدىا،ولتعلم اهنا دولة علمانية معلنة،انو شىء رائع اف تتكلم 
 عن رسولكم كنىب.وملهم

 انو السم َب العسل –قلت  
 آى سم ؟! –قالت 
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اعتقد أف االعَباؼ الفرنسى جاء ابلصيغة العلمانية.وكأف  –قلت
 وليس وحى من السماء االسالـ دين ارضى من عند "دمحم"

إف دينك ٓب ٰبصل على ربع ذلك َب بالد الباابوات  - قالت
فالداينة اليهودية التعَبؼ آبى قدسية ال للعهد ا١بديد وال 
للقرآف..وعندان َب الربوتستنتية ال نعطى قدسية على بياض 

الطوائف،واعتقد إف االسالـ اليعَبؼ  للتوراة على عكس ابقى
كتبهما   -بدالوعدال  –ابليهودية وا٤بسيحية القائمة ويعتربٮبا 

ا٤بقدسة..أَب مقاؿ على ىذه االٮبية تتجرع السم؟ اهنم ٓب يقولوا 
 ا٤بغضوب عليهم وال الضالْب

ا٤بوضوع بطبعو غّب مريح،وىو ٓب ٱبل من رسومات  –قلت
 انو األستشراؽ. ٘باوزت الرسوؿ لإلماـ على وفاطمة،

 ولكنها على كل حاؿ غّب مسيئو . -قالت 
ـ مستشفى لعالج السََّرطَاف، كاف معنا ىدااي وقف اْلباص أما

رمزيَّة، بدأ تلقْب األمََّهات لِصَغارِىن عن َكْيِفيَّة تقدٲبها للمرضى 
اببتساَمة، تلقى الصَِّغّب "علي" من أمو اْلمأُموريَة ابستعداد 
ُمرِضي، كاف ُىَناَؾ تعقيم قبل الدُُّخوؿ عبارَة عن كيس انيلوف 

ونٍب ُب اليد، األطفاؿ اعتقدوا أهّنا لعَبة؟! يُػْلبس على ا٢ْبذاء وج
األٓبَْ والَيْأس ُب عيوف اْلمرضى، لكّنُو عند ُمَراِفِقيهم أضعاؼ 
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مضاَعَفة؟! وجوُدان َمَع اْلفرَحة ُب عيوف األطفاؿ وىم يقدِّموف 
ا٥بدااي خفَّف كثّبًا، النِّساء ُب اْلمجموَعة ٥بنَّ وقع السحر، فبينما 

صمت، كنَّ ىنَّ ُب حرَكة وثرثَرة وُقدرَة على ٘باوز ٧بَنة  الّرَِجاؿ ُب 
اْلمرض ا٣ببيث!! الّتنوع ُب نساء اْلمجموَعة من حيث اللغات 
وا١بنسيات جعلهنَّ يعملن ُب تناغم،زوجٍب ٙبتضن زوَجة مرافَقة 
ت ال أعرؼ كيف  لزوجها اْلمريض، ىو ضابط مصري من اْلَمَظالَّ

ُمَقدَّس ُب حديثها فيكوف نسَمة، بلسم تستدعي زوجٍب النَّص الْ 
شفاء، بردًا وسالمًا !! اْلمؤمن مصاب .. ومع اْلعسر يسر . ثقي 

 ُب شفاء هللا.
َنانيَّات يُِدْرف َمَع اْلمرضى أنفسهم ا٢ْبديث بُعُذوبَة وُفَكاَىة  اللِّبػْ
م مرضى، فهل حروب لبناف الدَّاخلَية  لقد لغْب من أذىاهننَّ أهنَّ
َزة ا٣ِبربَة ؟! كن فوؽ اْلموقف ابلنِّْسَبة للرجاؿ  أعطتهن َميػْ

لِيل اْلمرضى الَِّذين بدوف ُمراِفقْب، َوَصْلَن معهم ٢ِبَدِّ الّتدْ 
 وُمَساعَدة اْلُمَمرِّضات، واْلُمحايَلة لتناوؿ الدَّواء والطَّعاـ .. 

 
وصل األمر ٢بَدِّ اْلِعَناؽ والُقبَلة على الرَّْأس. قد يدخلَن ا١ْبنَّة 
بفعلهن!! أعتقد َذِلَك ..فأان نوع من اْلبشر ال أرى إال هللاَ 

يص َأَمل أيػَُّتها ف أفضل، ٤بَعة اْلعيوف فيها َبصِ آلالرَّحيم. اْلمرضى ا
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اْلمرَأة ما ِسرُِّؾ ؟! ٓب ُيْسَمح لنا وٓب يكن َلَدْيناكرجاؿ نفس اْلُقدرَة 
وا٥ِبمَّة َمَع اْلَمريضات!! كاف ُسُقوط الشَّعر َكَأحد أعراض َىَذا 
اْلمرض جعلهن يرفضن ٦ُبرَّد الزِّايرَة والسَّالـ فانشغلت النِّساُء 

الزايرَة، وُب اْلباص إنفجر نساء  ابلنِّساء والّرِجاؿ مًعا. إنتهت
اْلمجموعة ُب حنق وأيس ودموع، ٠بعن أكثر، ورأين أوضح، 
وأتلَّمن أعمق. فالعالج اْلكيماوي يضعف النَّظر، ويؤثر بشدَّة 
 على وظائف اْلكبد، وكاف موضوع فقد اإلخصاب األكثر أتثّبًا! 

 إرمي الزفتة دي. ٍب: بعد اللي شفتو لسو حتدخن؟!.زوج
 كانت تقصد السيجارَة 

َب هناية اايـ االحتفاؿ فكران َب الَبويح بطريقتنا ا٤بصرية )السينما 
 والعشاء الفاخر( 

 
 زواج متعة ٤بدة ساعة؟

فيلم عرض بفرنسا بعنواف :اىبك ا٤بتعة لسوء ا٢بظ اختارتو من 
بْب ٟبسة أفالـ تعرض ٗبوؿ مواجو للطريق ا٤بؤدى لقرب انبليوف 

واثئقي إيرا٘ب للمخرجة اإليرانية )سودابو مرتضى  بوانبرت، الفيلم
( يتعرض لظاىرة زواج ا٤بتعة ُب ٝبهورية إيراف اإلسالمية، وُب 
ىذا الفيلم ٛبكَّنت ا٤بخرجة من إلقاء بعض النظرات الفريدة على 
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ىذا البلد ذي ا١بوانب ا٤بتعدِّدة.. يُقاؿ )من وجهة النظر 
أتباعو ابلزواج ا٤بؤقَّت حْب الشيعية( إفَّ النيب ٧بمًدا قد أوصى 

يكونوف على سفر، وٕبسب الرواية فقد وافق النيب على زواج 
ا٤بتعة ُب ظروؼ معيَّنة، على سبيل ا٤بثاؿ ُب أوقات ا٢برب، أو ُب 
ا٢بج؟! وتسمى ىذه ا٤بمارسة ُب اللغة العربية بزواج ا٤بتعة وتعرؼ 

حيث طهراف؛ تجو بنا الفيلم إٔبُب اللغة الفارسية ابسم "زٯبة". ي
٪بد رجل دين يبدو مظهره من القروف الوسطى، ٯبلس بعمامة 
سوداء وعباءة خلف مكتب. ويبدو أنَّو ملم خّب إ٤باـ اب٤بسألة 
الٍب ُيسَأؿ حو٥با. يسند ىذا الرجل ظهره إٔب ا٣بلف على ا٤بقعد 
ويقوؿ: "ٯبوز للفتاة العذراء عقد زواج متعة من دوف ٩بارسة 

أف تتم أية عملية إيالج، ال من قُػُبل وال من  ا١بنس؟! إذ ال ٯبوز
عض ويضحك وتظهر من ضحكتو ب ُدبُر"،وٰبك أذنو ٖبجل،

) فكَّر القانوف اإلسالمي ا٢بنيف الفجوات بْب أسنانو، ٍب يضيف:
بكلِّ ذلك ؼ ا٤بتعة عند الشيعة كالزواج الدائم ال تتم إاّل ابلعقد 

ا٤بتمتَّع ِبا ٯبب أف تكوف الداّؿ على قصد الزواج صراحة، واّف 
خالية من ٝبيع ا٤بوانع، واّف ولدىا كالولد من الدائمة من وجوب 
التوارث، واإلنفاؽ وسائر ا٢بقوؽ ا٤باديّة، واّف عليها أف تعتّد بعد 
انتهاء األجل مع الدخوؿ ِبا، وإذا مات زوجها وىي ُب عصمتو 
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ر على اعتّدت كالدائمة من غّب تفاوت، إٔب غّب ذلك من اآلاث
أّف األمر الذي ينبغي االلتفات إليو وإدراكو بوضوح، أّف الشيعة 
ورغم إدراكهم وإٲباهنم ٕبّلية زواج ا٤بتعة وعدـ ٙبرٲبو ػػػ وىو ما 

إاّل أهّنم ال يلجأوف إٔب ىذا   يعلنوف عنو صراحة ودوف ترددػػػ
الزواج إاّل ُب حدود ضّيقة وخاّصة، وليس كما يصّوره ويتصوره 

من كونو ظاىرة متفشية ُب ٦بتمعهم وبشكل مستهجن البعض 
بْب متتبعى ا٤بتعة مثل ىذا  ٛبيِّز الفيلم بلقاءات حقيقية  ٩بجوج.(

اللقاء ُب مكتب أحد رجاؿ الدين. يصل لو شاب ويسلم ويقبل 
ويهمس لو السؤاؿ: ىل يشَبط ُب الزواج ا٤بؤقت و الدائم  يده،

لدائم ال ٰبتاج إٔب حضور شهود ؟ ا١بواب:العقد ا٤بنقطع و ا
حضور شهود، يلتفت الشاب ويعود يهمس السؤاؿ: اذا كاف 
زواج ا٤بتعة ٧بدد ٤بدة ساعة و استمر ا١بماع أكثر من ذلك ىل 
وقعنا ُب الزان ؟ ا١بواب: نعم  ٱبرج الشاب ويقابل سيدة ويقوؿ 
٥با نتفق على أربعة ساعات وضعف ا٤بهر فتوافق ضاحكو،ٛبضى 

سره ويقوؿ بصوت مرتفع :إال ا٢براـ؟! خلفو،وىو يسبح َب 
وتضج القاعة ابلضحك. ويسلِّط ىذا الفيلم الضوء على ظاىرة 
زواج ا٤بتعة ُب إيراف ا٤بعاصرة وحدىا ومن أجل إ٪باز ىذا الفيلم 
التقت ا٤بخرجة النمساوية من أصل إيرا٘ب، سودابو مرتضي بعض 
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تهم حوؿ وقد سأَلَ طبقة الوسطى والشباب،رجاؿ الدين وأبناء ال
ىذا ا٤بوضوع الذي يعرفونو ٝبيعهم معرفة جيدة. ومن وجهة 
النظر الشيعية كانت تتم ٩بارسة زواج ا٤بتعة قبل ظهور اإلسالـ، 

قصّبة ألغى  وبعد ذلك ُب عهد النيب دمحم، ولكن بعد فَبة
ينظر  )عمر( زواج ا٤بتعة. إذ كاف ا٣بليفة الثا٘ب"ا٤بتشددوف السنَّة"
على، أنَّو )زان( واعتربه ٧برًما، ويقولوف )قراره كاف  إٔب)زواج ا٤بتعة(

سياسياً، اكثر منو دينياً( وُب نظر الشيعة كاف ىذا تدخاًل متعمًَّدا 
م  ُب تقليد أقرَّه النيب دمحم. وُب ا٤بقابل يتَّهم أىل السنَّة الشيعة أبهنَّ
ال يبتغوف بزواج ا٤بتعة شيًئا آخر غّب الدعارة. وىكذا ال يتم 

زواج ا٤بتعة ُب يومنا ىذا إالَّ لدى الشيعة وخاصة ُب  تطبيق
إيراف،واندرًا ما كاف يتم تطبيقو ُب العراؽ، حٌب كانت حروب 
العراؽ ا٤بتعددة مع ايراف والكويت وتدخل الغرب القبيح َب 
حرب تدمّبيو لقوة صداـ. و٤با كاف األصل َب زواج ا٤بتعة ُب 

بنفس ا٤بعيار سراً إيراف )يستهدؼ النساء األرامل.( امتد 
،وخاصة ابلنسبة للشباب، ثغرة  ابلعراؽ، ولكنو يشكِّل اليـو
جامًدا، فعلى الرغم من أفَّ زواج ا٤بتعة مكروه ُب اجملتمع. ونظراًي 
يستطيع األزواج الشباب عقد زٯبات دائمة، إال أهنم يفضلوف من 
خالؿ زواج ا٤بتعة )من دوف عقد زواج تقليدي( ٩بارسة حياهتم 
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جية. وُب كلِّ عقد زواج متعة يتوجَّب على الرجل دفع مبلغ الزو 
٧بدَّد لزوجتو قبل إٛباـ الزواج. ويتم ٙبديد مدة الزواج ُب عقد 

من بضع ساعات إٔب عدة أعواـ.   الزواج، وكّل شيء ٩بكن ػػػ
وىناؾ قيد واحد فقط: إذ يتحتَّم على ا٤برأة أف تنتظر شهري 

ف ٯبوز ٥با عقد زواج متعة العدة، أي أف ٙبيض مرتْب قبل أ
جديد. ويبْب الفيلم كيف طرأ تعديل جوىرى على زواج ا٤بتعة 
،فبأتفاؽ علُب،أو بنية مضمرة يتجنب اطراؼ الزواج الشباب أف 
يكوف ٥بم اطفاؿ منو؟! يصف ُب الفيلم رجل دين مسن ىذه 
القاعدة أبهنا معقولة ويقوؿ: "إذا تزوَّجت ا٤برأة بشكل دائم فأين 

 "االختالؼ ُب ذلك عن الدعارة؟ سيكوف
م يتحدَّثوف من عآب  ودائًما عندما يتكلم رجاؿ الدين، يبدو أهنَّ
خاص ِبم. وتبقى أقوا٥بم مثلما ىي ومن دوف تعليقات. ٛبكَّنت 
ا٤بخرجة سودابو مرتضى وبشكل دقيق من تصوير ابتعاد اجملتمع 

ا٤بثاؿ إذ نشاىد على سبيل  .عن رجاؿ الدين ُب مواقف متجدِّدة
رجل دين شااًب يسافر ُب سيارة أجرة من طهراف إٔب ُقم تلك 

ا مصنع رجاؿ ال دين ُب ٝبهورية إيراف ا٤بدينة ا٤بعروفة أبهنَّ
وما أف وضع السائق سي دي موسيقى ُب جهاز اإلسالمية.

 تسجيل السيارة وارتفع صوت أغنية تقوؿ
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:)"ىزي خصرؾ"( حٌب طلب منو رجل الدين الشاب أف يغلقو 
وٰبافظ على ا٥بدوء. ٍب قاؿ رجل الدين "ىذه مشكلة"وأشار إٔب 
الناحية األخالقية ،ولكنو ٓب يستطع اخفاء ابتسامتو. وُب مشهد 
آخر يتعرَّؼ ا٤بشاىد على ا٤بشكالت الٍب تدفع الرجاؿ الذين ُب 
منتصف العمر مثل سائق سيارة األجرة ىذا إٔب زواج ا٤بتعة: 

، يبدو أف عمره أكثر من أربعْب فالسائق، ا٤بنحدر من أصفهاف
عاًما، ولكنو ليس متزوجًا وال يوجد لديو أطفاؿ. وٗبا أنَّو متقدـ 
ُب السن فهو ٯبد صعوبة ُب استئجار شقة. ولذلك فقد نصحتو 
زوجتو السابقة الٍب تزوجها بعقد زواج متعة أبف يعقد زواج متعة 
  جديد على أرملة عجوز حٌب يضمن ٚبفيف مصاريف النـو َب
كمسيوف، ولكن ُب الوقت نفسو يسلط ىذا الفيلم الضوء بدقة 
على رجاؿ الدين اإليرانيْب؛ إذ يعرض شخصيات ٨بتلفة ٛباـ 
االختالؼ: من رجل الدين الشاب الذي كثّبًا ما يبدو غّب واثق 
من نفسو إٔب رجل الدين ا٤بتعجرؼ الذي يرتدي عباءة سوداء 

دينة ُقم.ويواجههم الفيلم وعمامة، وحٌب آية هللا ا٤بلتحي ُب م
ٝبيعًا أثناء ٩بارستهم مهنتهم التقليدية ىذه ابلواقع الذي يشكِّك 
وعلى ٫بو متزايد ُب حقِّهم القيادي. ويظهر ىذا بكلِّ وضوح ُب 
ا٤بشهد األخّب: حْب يرى ا٤بُشاِىد ٦بموعة صغّبة من نساء 
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ويبدو مكياجهن مثل دمى ابريب، يدخِّن   يضحكن ُب مطعم ػػػ
النرجيلة وقد أرخْب حجاِبن إٔب ا٣بلف بقدر اإلمكاف ليكشف 
عن قدر كبّب من شعرىن، ويسخرف بصوت مرتفع، من رجل دين 

أأيكل ىذا الرواايٌب   شاب، كاف ٯبلس على طاولة ٦باورة. ويقلن
ابلشوكة والسكْب مثلنا؟! ويبدو أفَّ فعلهّن ىذا استفز ىذا 

ى طبق الطعاـ ويبتسم ا٤بسكْب الذي يركِّز عينيو ٗبشقة عل
ابمتعاض، َب الفيلم رجاؿ الدين ال أيتوف اب١بديد،إهنم 
ٰبفظوف،أجهزة كمبيوتر،إنسانية، يعنعنوف،عن فالف وعن 
فالف،يقولوف طبقا لفتاوى السيد السيستا٘ب داـ ظلو ويردوف 

  على السائلْب
 السؤاؿ: ىل تؤيدوف زواج ا٤بتعة ابلعقد أو بدوف العقد ؟

ا٤بتعة صحيح و لكن ال ٲبكن بدوف عقد .  ا١بواب: زواج
 السؤاؿ: ىل زواج ا٤بتعة ٰبل للرجل ا٤بتزوج بدوف علم زوجتو؟

  .ا١بواب: ٰبل
السؤاؿ: ىل زواج ا٤بتعة حالؿ أـ حراـ؟ الرجاء منكم التوضيح 
ا١بواب:من أقبح الذنوب وأكرب الكبائر أف ينسب اإلنساف 

تعأب: )وال تقولوا ٤با  التحرٙب والتحليل إٔب هللا بغّب علم قاؿ
تصف ألسنتكم الكذب ىذا حالؿ وىذا حراـ لتفَبوا على هللا 
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الكذب(. وليس كل حالؿ ٯبب أف نقبلو ألنفسنا ومن يتعلق بنا 
فلو خطب بنتك مسلم أفريقي شديد السواد نًب الرائحة قبيح 
الوجو ىل تقبلو؟! ىذا مع أف ذلك حالؿ بل مستحب. وأما 

لرواايت الكثّبة جدًا الواردة عن طرؽ أىل دليل ا١بواز فهو ا
البيت )عليهم السالـ( والعامة أيضًا ال ينكروف ٘بويزه ُب عهد 

 ، .من الرسالة اجمليدة وا٭با يدعوف نسخو ُب ما بعد
  السؤاؿ: ىل ٯبوز زواج ا٤بتعة من غّب ا٤بسلمة؟
 ا١بواب: ٯبوز اذا كانت مسيحية او يهودية .

من ا٤بمكن اعتبار موضوع زواج ا٤بتعة كعالَّقة أرادت ٨برجة ىذا  
ا  الفيلم أف تعلق عليها صورهتا ا٣باصة عن إيراف. صحيح أهنَّ
صورة كئيبة و٧بزنة ومع ذلك ٯبب علينا أف أنخذىا ُب عْب 

 االعتبار ؟
 

 رجعنا َب هناية ا٤بؤٛبر،وقد إكتسبتا بعض الصداقات ا١بديدة،
زوجٍب  ُب الطائرة أبو رحاب ا١بزائري أماكاف ٯبلس ٔبواري 
"دعوة وير" من النساء الٍب إنضمت ٥با ُب  فجلست مع ٦بموعة

،بسبب ابننا علي كن السبب الود والعشم بقدر ماكافا٤بؤٛبر،ٓب ي
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فقد كاف ٥بوالء النساء أطفاؿ ُب سنِو.٘برأت وقاطعت بورحاب 
 وسط رغيو ا٤بزعج،وُب دعابة 

 ىل قتلتها.؟؟       ؤٛبر منُذ عرفتك ابلفرنسية،قلت: ٓب احملك ُب ا٤ب
ا ليست سجاح؟! دانيل ” دانيل“قاؿ: تقصد  إهّنا رائعة إهنَّ

٨بلصة، وجادة،ُب ٕبثها عن ا٢بجاب وىي من الذين يدرسوف 
الشرقيات إشتغلُت على ما قالو "ويلسوف" ُب كتابِو وانتهْيُت ِإَٔب 

ا ٩بكن أف تقـو إاْلَمالِبس وجود عالَقة بْب الدَّاِفع ا١ْبِْنِسي و  ذ إهنَّ
بدور اْلمثّب، وأف َذِلَك أدى إٔب تغيّب مالبس اْلغانيات على مرِّ 
العصور. و قُْامت بدراَسة َمْيَدانِيَّة كدراَسة اْلمالبس الٍَِّب كانت 
َها )ىتك اْلعرض أو  تلبسها اْلمرَأة عند وقوع جرائم ِجْنِسيَّة َعَليػْ

اجس عن ا٢بجاب ىل أوجده اإلغتصاب( وبقي لديها ى
أـ ىو ٲبثِّل شيئاً  -اْلمسلموف ٤بقاوَمة الشََّبق الذُُّكوِري لديهم 

.  أليَس الطرح مثّب؟  عقائدايًّ
قلُت ُب نفسي كل ا٤بغرب العريب مثّب؟ فقد عرؼ إدوارد سعيد 
"ا٤بستشرؽ" أبنَُّو كل من يعمل ابلتدريس أو الكتابة أو إبجراء 

ة ابلشرؽ،سواء كاف ذلك ُب ٦باؿ لبحوث عن موضوعات خاص
األنثروبولوجيا أي علم اإلنساف،أوعلم اإلجتماع  أو التاريخ، أو 
فقو اللغة وسواء كاف ذلك يتصل ٔبوانب الشرؽ العامة أو 
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ا٣باصة، فاإلستشراؽ إذف وصف ٥بذا العمل، من الواضح أف  
كثّبًا من الدراسات االستشرافية، كانت بدافع من إرادة ا٥بيمنة 

إدوارد سعيد يقر أف ا٤بصطلح ٓب يعد يتمتع بتلك  ذلك فإفل
ا٢بظوة القدٲبة، إذ يفضل ا٤بتخصصوف األف إستخداـ 

 مصطلحات بديلة كػ"الدراسات الشرقية".
 ويبدو أ٘ب سرحت، 

فوكزٗب ا١بزائري وىويصيح: ىل تعا٘ب من ضيق تنفس بسبب 
 الطّباف؟

 تنبهت. 
قلت لو: ولكن قل ٕب من سجاح آىي ا١بسد ا٤بريح بفرنسا 

 ايرجل! 
 شخط و٤بعت عيناُه وانتفَض عرؽ ا٤بليوف شهيد َب جبهتو 

أال تعرؼ …أنت ال تعرؼ الفرنسية وال العربية والتقرأ وقاؿ:
ا٤برأة الٍب إدعت النبوة ُب اليمامة ”.سجاح بنت سويد“حكاية 

” الكذاب“ حبيب( ا٤بعروؼ بمثلما ادعى النبوة )مسيلمة بن 
،زمن خالفة أبو بكر ”حروب الردة” َب بِب ٛبيم .؟. ففي أوقات

الصديق زعمت سجاح أف الوحي زارىا ونزؿ عليها ابلنبوة فَبدد 
أىلها ُب تصديقها ..وإف كاف بينهم من أقتنع ِبا وسار خلفها 
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..وحْب ٠بع مسيلمة ٕبكاية سجاح أزعجو جدًا أف تقا٠بُو امرأة 
نبوة وتشاركو إاّيىا قد دبر األمر مع رفاقو. الذين أشاروا أبف ال

ٯبتمع معها وينظر ُب أمرىا، فأجتمع اإلثناف َب خيمة بقي 
خارجها أنصار كل منهما وٓب يدخها إال مسيلمة وسجاح فشلح 

 ٥با سروالو؟!
 وقاؿ ٥با: 
نوِب ًا .. وجعل النساء لنا أزواجا .أٓب تِر أف هللا خلقنا أفواج” 

 فيهن إذا شئنا إيالجاً و٬برج منهنَّ إذا شئنا إخراجاً ". 
 فضحكت سجاح وٓب تصفعو؟! 

وقبلت دعوة مسيلمة إٔب الفراش،الذي كاف قد أعده داخل 
ا٣بيمة..فأشبع رغبتها وأسعدىا وأرادت البقاء معو كزوجة مقابل 

 أف تتنازؿ لو عن النبوة؟!
فخرج اإلثناف من ا٣بيمة وخطب مسيلمة سجاح من قومها  

  وحْب سألوه عن ا٤بهر؟!
 قاؿ ٥بم : قد أعفيتكم من صالة العصر؟ 
 



91 

 
 السابعالفصل 

و٤بَّا ُكْنت ُب ا٢ْبُبِّ الأعرؼ اللَِّعب على ٟبسْب حبل،وال اإلنتقاؿ 
أعرفها،أف بْب النِّساء أصابِب اْلعَطب وتبْبَّ ٕب أهّنالعَبة صعَبة ال 

أغّب األقِنَعة وأعيش الزَّْيف.كاف األمر صعًبا أف تكوف شفتاي 
أنتقل من حضن ِإَٔب حضن.كيف أعطي  بْب أربع شفاه، وأف

زوجٍب حناف ا٣بيانَة، وألعب سياَسة ُب اْلعشق؟! من اْلواضح أ٘ب 
 أحادي ا٥بوى، ولكن كيف الصرب على واحَدة طَُواؿ اْلعمر؟!

 
 أتريد قهَوة؟  -
اي مْب يقوؿ ٕب أىوى. أسقيو إبيدي قهَوة. . أان. . أان. . أان  "

 أىوى "
أىو من "زبيَدة" اْلغائَبة. أـ ىو صوت أيٌب الصوت فيحتاؿ علّي.

وضعت  وأتٌب الذكرايت؟ ٱبذلِب صوٌب فال ٱبرج ابلرد. زوجٍب
زوجٍب اْلقهَوة ا١ْباىَزة ُب فنجاف، ووضعت جواره ملعَقة وقطَعة 

 أمامي.  سكر، تركْتو



91 

َها   أما "زبيَدة" اْلَمْغرِبية فِهَي ترفض َىَذا اإلٯباز، صينية فضية َعَليػْ
كنَكة ٫باسية لقهَوة سوَّهْتا النَّار فصار ٥با قواـ "وش" وفنجاانف 
عليهما رسم لقلب أٞبر، وسحاَحة مغموَسة ُب أنبوبَة ِِبَا ماء 

 فجاءت  -اْلورد، وصحن بو بلح. بل إهّنا غّبت قميصها
 بقميص نـو أصفر؟ ! 

 فإذا رفعت اْلفنجاف ألرشف اْلنب.. . 
قالت: قهوٌب ُمرَّة ٲبكن أف تتناوؿ معها الّتمر. وإذا شربت اْلماء. 

إهّنا امرأة تفرد  .. رفعت السحاَحة بسرَعة لتضيف ٥با ماء اْلورد
 ما عندىا. . تلبس كل ما عندىا. . وتقوؿ كل ما تعرؼ. 

ب"األستوديو" كالفراَشة حائَمة على زوجٍب تلف وتدور 
النَّور،تراود الصَِّغّب على كوب اللنب،وتغسل األوا٘ب وتكلمِب من 
ابب الّتسلَية؟ يعجبها ذوؽ زبيدة َب الستائر والفناجْب،ولوحة 

٠باىا "سيدة  فناف التشكيلى الفرنسي فرانسوا فريسينيومقلدة لل
ٍب أخذهُتا معها؟! العآب" فماذا لو رأت ا٤بتعلقات الشخصية ال

 والنمنمات الٍب َأخفيتها ؟
إف  نظرية جديَدة تتحدث عنها ابريس، اْلمو٥بة ابلفراعَنة " -تقوؿ

رُفَات سيدان يوسف ٓب تغادر مصر وإنَُّو دفن ِِبَا وال تزاؿ مومياه 
ا ٓب  ُب الدور األوؿ من اْلمتحف اْلمصري ٗبيداف الّتحرير وإهنَّ
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كن اْلمومياء وضعت وحفظت ٙبت ٚبرج َمَع موسى وقومو،ول
اسم "يواي" وىو االسم الذي عرؼ بو ُب حياتو مشابو السم 

وأل٘ب ٓب  –"يوسف". إىتمت زوجٍب ابألمر ٕبكم دراستها لهلاثر 
أ٠بع منها شيء عن اْلفراعَنة طوؿ معاشرتنا فقد أرجعت َذِلَك 

 للفراغ. وتستمر وقد بدأت تقليب الطعاـ وتقطيع اْلبصل. 
 ىو يوسف وىوَب نفس الوقت جد أخناتوف، عآب النَّفس يواي -

اليهودي فرويد إعَبَؼ ُب كتابو "موسى والّتوحيد" أف الداينَة 
اليهودية منقوَلة عن عباَدة أخناتوف، وأف اليهود ٞبلوا معهم 
عندما خرجوا من مصر تعاليم داينَة أخناتوف!! أٙبب اْلكارفس ُب 

 السلطَة؟ 
 ؟!  -اللهم إجعلُو خّبا -ليطل بسّبتو  عاد النَّيب يوسف

 فقد  تذكرت زبيدة وىى هتمس: َىيت..ِىيت..ىئت..لك 
درجات من  8فقدت  :قلت فحاولت أف أغّب اْلموضوع. .

درجات اْلمواظَبة وا٢ْبضور، وعبثا حاولت حل األمر، فرغم حقي 
م ٛبسكوا أب٘ب ٓب أخطر  5ُب غياب  ـ خالؿ الَّبـ الثا٘ب إالَّ أهنَّ أايَّ

 ابإلنقطاع مسبقاً.  
ارمي وراء ظهرؾ. كاف إحتفاؿ ٝبيل، قل "اللهم إانَّ قد   -زوجٌب

يث نعلم ٗبا نعلم  فكيف عجزان عن دفع الضرعن أنفسنا من ح
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ال نعجزعن َذِلَك من حيث ال نعلم ٗبا ال نعلم". . وبعدين اي 
 علي مش حنروح اْلبارؾ إالَّ ٤بَّا ٚبلص اللنب.

وأان غائب فلم ِت اْلبحوث وزادت الطيَنة بلَّة. حْب وزع - قلت
يبق إال ٕبث وقع ُب نصييب قصرًا وابلغصب عنوانُو "النيَّة 

 جرائم اإلغتياؿ السياسي" ال أعرؼ َلو أوؿ مناإلجرامية ُب 
من ترؾ الّتدبّب فهو ُب راَحة،وقاؿ سهل بن عبد  -قالتخر.ا

ما يكدراف على النَّاس عيشهم.  هللا: ذروا الّتدبّب واإلختيار فإهنَّ
وقيل: من ٓب يدبر ُدبَِّر لو.ضحكت.مالت برأسها وقلقلت 

 لسماء. ا٢ْبروؼ ُب النَّطق ونظرت ألعلى تستفٍب ا
 إستمرت بْب اْلكالـ. . وتقليب الطعاـ. 
تعرؼ اي زوجي اْلعزيز. . يوسف أو يواي أ٪بب بنتًا وولدًا ا٠بو  -

آي، وقد تزوجت ابَنة يواي أو سيدان يوسف، أحد فراعَنة مصر 
وىو "أمنحتب الثالث" وقد أ٪ببت لو ثالثَة أبناء ىم: أمنحتب 
الرَّاِبع وأخناتوف، و٠بنخرع، الذين تولوا حكم مصر. أمَّا اإلبن 

سنوات وعلى َىَذا  4حكم حوإب  فهو اْلملك "آي" الذي
األساس فإف يوسف يعترب جدا ألخناتوف وا١بد األكرب للملك 

 توت عنخ آموف. 
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ا ىاجرت من مكة  أحياانً أشعر أب٘ب ٓب أسافر من مصر لباريس،وإ٭بَّ
 للمدينة ا٤بنورة؟!

فأساؿ واألف أركب عجلة الزمن للفراعنة! أساير األحواؿ  
 عليو السالـ ُب مصر؟  زوجٍب مٌب كاف سيدان يوسف

ابلضبط ال أحد يعرؼ ولكن اْلعلماء ٥بم إجتهادات  -تقوؿ
جيولوجية فمن بْب ىذه اإلجتهادات "إف اْلربكاف الذي إنفجر 

قبل اْلميالد،  1628فجَأة ُب جزيَرة سانتورتِب اليواننية سَنة 
مَب  200أدى ِإَٔب إنتشار حب اْلكربيت ُب السماء على إرتفاع 

ما بْب تركيا ودلتا مصر، وأدى َذِلَك ِإَٔب ا١ْبفاؼ وإٔب فغطى 
اْلربوَدة الّشديَدة فماتت النَّبااتت وجاع النَّاس ُب اْلعصور 
اْلقدٲبَة". قبل َذِلَك بقليل تنبأ يوسف عليو السالـ ٤بلك مصر 
أبف سنوات من ا١ْبفاؼ وا١بوع سوؼ تسود مصر، ولذلك نصح 

ؿ حٌب ال ٯبوع النَّاس ُب سنوات اْلملك أبف يقيم صوامع اْلغال
ا١ْبفاؼ وُب ىذه السنوات جاء إخوة يوسف ِإَٔب مصر، ومعُب 

قبل  1900َذِلَك أف يوسف عليو السالـ رٗبا عاش فيما بْب 
قبل اْلميالد، ُب عصر اْلملك "خباف" أقوى  1350اْلميالد و 

 ملوؾ ا٥بكسوس. 
 ي؟ اْلقوؿ أبف َذِلَك نظرية ٰبتاج إلثبات علم -
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الرُّجوع لعلم اْلموميات، وأوجو اإلختالؼ بْب "يواي" سيدان   -
يوسف والفراعَنة ُب "النظرية" تَبكز فيما يلي:ٓب يعرؼ اسم يواي 
بْب اْلمصريْب فهو اسم غريب عنهم. أذانه ال يشبهاف أذف 
اْلفراعَنة فلم تثقبا.  أنفو معقوؼ. شفتاه قويتاف.  فكو ابرز. 

وؾ اْلفراعَنة عند دفنهم وضعت أيديهم فوؽ وأخّبًا فإف كل مل
فقد وضع يديو وراَحة كفيو  -أو يواي  –صدورىم أما يوسف 

  على عنقو. 
أان عملت كل حاَجة، وحأخرج َمَع علي عشاف تستمر زوجٍب...:

ىو ولد شاطر وشرب اللنب،واباب يقعد يذاكر، تعرؼ النَّهارَدة اي 
هللا ٤بّا نِرجع نالقي ابيب علي كاـ ُب الّشهر؟! أان عارَفة وعلى 

! ارتشفت آخر شفطَة ُب فنجاف اْلقهَوة اْلُمرَّة أيضاً!! وقد خرج؟
ف سكر على عكس مزاجي! قلبت الحظت أ٘ب شربُتو ٗبرارتو دو 

 اْلفنجاف ولكن من يقرأ الغيب اْلمحّوج؟! 
 
 
 
 بدأُت أُفكِّر ُب اْلبحث بضجر.   
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كذلك زحف ا٤بسلموف ببالد الغاؿ على مدينة ماسوف، " 
وشالوف،ببالد الغاؿ ووصلوا إٔب مدينة "سانس" عاصمة إقليم 
"يوند" على بُعد ثالثْب كيلو مَبًا فقط جنويّب ابريس، وقد 
تصدت ىذه ا٤بدينة للزحف اإلسالمي، فكانت آخر ما وصل لو 

د أدرؾ بعد الفتح ويبدو أف القائد ا٤بسلم عنبسة بن ُسحيم ق
ىذا التقدـ الظافر الذي جعلو يقَبب من ابريس أنو توغل ُب 
قلب فرنسا أكثر ٩با ينبغي، فقد طالت خطوط العودة، فخشي 
أف تُقطع عليو بعد أف إبتعد مسافة ألف ميل مشإّب قرطبة، كما 
أف أحواؿ األندلس قد بدأت تتغّب بظهور العصبيات ا٤بختلفة؛ 

 "د ىذا النصر ٩با دعاه إٔب العودة بع
اإلغتياؿ السياسي يظل بطاًل ٤بعظم األعماؿ الرَّوائية.ىل يوجد 

نت اي أدب للجرٲبَة السياسية؟  ويظل نداء قيصر اْلقدٙب: )حٌب أ
قاؿ اْلمتطرؼ اإِلْسالِمي: نعم ٓب أعرؼ بروتس( ُب حاَجة لتفسّب؟

٪بيب ٧بفوظ، وٓب أقرأ لو، ولكّنُو خنجر ُب جسد نظاـ قبل أف 
ُكوف غرس خنجرًا ُب جسد إنساف !! وقاؿ قبلو "مانسوف" يَ 

حينما سألُو أتباعُو ما فائَدة قتل "شاروت تيت" ٪بَمة اإلغراء ُب 
ىوليود وُب وقت ٞبلها؟ ! قاؿ: لقد حاف يـو "ىيلَب سكيلَب" 
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وىي كلَمة رمزية تعِب بدء جرائم اْلقتل إنتقامًا من اْلمجتمع ٗبعُب 
ا اْلمهم األثر نتيَجة اْلقتل؟! ال يهم من اْلمقتوؿ   وإ٭بَّ

ألف اْلقتل ىو اْلقتل أماـ اْلقانوف، وألف اْلعداَلة عمياء ال تعرؼ 
ألواف اْلقتل وال هتتم ببواعثِو، ومن ُىَنا كانت أٮبية األدب 
ابلغوص ِإَٔب معا٘ب َىَذا اْلقتل اْلفكري واْلمعنوي عرب موت إنساف 

إ٭ّبا موقف غّب عادي، أف تقتل ما. )فاإلغتياؿ ليس قتاًل فقط و 
إنسااًن رٗبا ٓب تلتق بو ُب حياتك، أتقتل الرَّجل أـ تقتل فكرتو؟ أو 
ىو خنجر ُب جسد نظاـ قبل أف َيُكوف غرس خنجرًا ُب جسد 

ا اْلمهم األ ثر، نتيَجة قتلو( ولكن إنساف.ال يهم َمن اْلمقتوؿ وإ٭بَّ
عربىا، وينسج  ٯباوز ىذه اإلعتبارات. كلها وٰبدؽاألديب. 

َها ويفسر ما حدث بشكل غّب مباشر فإذا الذي قالو غاية  َعَليػْ
ُب الدىَشة والغرابَة، يقولو ألكثر من سبب وعلى شفاه أبطالو 
اْلوٮبيْب. و٥بذا فقد وجد إ٘باه ُب علم اإلجتماع ا١ْبنائي وعلم 
اإلجتماع السياسي ُب إعتبار األدب وثيَقة حياتية ٙبتاج ِإَٔب 

فهل يروؽ لألستاذ  ّب. وىا أان أحاوؿ أف أفعل َذِلَك.تفس
شكسبّب فاْلمشرؼ أف أضع اْلقانوف واألدب ُب زجاَجة واحَدة؟ 

ُب رواية )ماكبث( ٯبعل جنوف )ليدي ماكبث( عقااًب على آتمرىا 
على إغتياؿ اْلملك )دنكاف( ويقوؿ: )عطور بالد اْلعرب كلها 
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الدماء من يدىا الصَِّغّبَة(  "يقصد مصر والشاـ" لن تطهر رائَحة
ولدينا أمثَلة عربية كثّبَة من اتريخ اإلغتياالت، كاف إغتياؿ عثماف 
وِمن بعده اإلماـ علي إيذااًن بسقوط خالَفة الرَّاشدين وبدء 
اإلغتياالت ُب اْلعصر األموي ومن بعده اْلعباسي إيذاان ابلشر 

ذا فإف شكسبّب وا٣براب، وسقوط اإلمرباطورية اإِلْسالِمية وىك
قرف ا١ْبرٲبَة السياسية بسقوط ا٢ْبضارَة والشر.إذا كانت وقائعها 
 إغتياالت دموية وليست ٦برد معارَضة سياسية ابلرأي وا٢ْبّجة!!

 :أعاود الّتفكّب ُب اْلبحث ٗبراجع جديدة 
يُلقي كامو. بقية ضوء ويركز عدستو اْلمكربَة. ُب مسرحيتو  

"العادلوف" تروي حكاية فَئٍة من اْلمثقفْب اْلمخلصْب الذين 
يقرروف إغتياؿ الدوؽ اْلكبّب ألنَّو يسيء ِإَٔب اْلبالد، ٯبدوف ُب 
موتو واجبًا إنسانياً. ىم ٲبقتوف اْلقتل، ولكنَّهم ُب ٧باكمتهم لو ُب 

 السري، حكموا عليو ابإلعداـ.تنظيمهم 
دورا: إننا ٦بربوف على أف نقتل أليس كذلك؟ وكالياليف ىو الذي 

دقيَقة  سينفذ اإلغتياؿ.طيَلة عاـ عشنا من أجل تلك اللحظَة.
وحاولنا فرمَلة  بدقيَقة، ساَعة بساَعة  أعطينا للدوؽ فرصو.

ا كل ا ْلوطن  طغيانِو ولكن دوف جدوى لسنا وحدان ا٢ْبانقوف وإ٭بَّ
كالياليف سيعمل إراَدة اْلوطن؟فهل ٲبكن للقانوف أف يقف ٔبوار  
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كالياليف الَِّذي سيعمل إراَدة اْلوطن.إذا ما أطلق رصاَصة على 
 الدوؽ؟ 

ما يسمى "ا١ْبرٲبَة السياسية" أي ما يرتكبو صاحب الرَّأي أو 
اْلمذىب السياسي ٨بالفًا بو األوضاع السياسية اْلقائَمة والٍَِّب 

ميها اْلقانوف ليست ُب اْلواقع من قبيل "اإلجراـ" الَِّذي تصدؽ ٰب
ُب شأنو وظائف اْلعقاب األخالقية منها أو النَّفعية فمن النَّاحية 
األخالقية أي "العداَلة" ال ٲبكن الزعم أبف عقاب اْلمجـر 
السياسي فيو ٙبقيق اْلعدالَة عن ذنب إرتكبُو وهتدَئة ابلّتإب لشعور 

ا يوجد عند فريق السخط الْ  عاـ، ألف َىَذا الّشعور إف وجد فإ٭بَّ
السياسي بينما معتقده فقط من اْلمجتمع ال يوافق اْلمجـر على 

شعور اإلعجاب ىو اْلقائم لدى فريق آخر مؤيدًا لو، وقد يشكل 
ومن انحية اْلمصلَحة اإلجتماعية فإفَّ . اْلغالبية ُب بعض الظروؼ
ة السياسية َقلما يصد صاحب الرَّأي ٦برد تقرير عقوبَة للجرٲبَ 

السياسي عن مواصَلة نشاطو ُب سبيل ٙبقيق أىدافو كما أّف 
عقاب اْلمجـر السياسي ابلفعل لن يثنيو عن رأيو أو رسالتو الٍَِّب 
يؤمن ِِبَا، ولن ٲبنعو ابلتّإب من اْلعوَدة ِإَٔب تكرار ٧باولتو مٌب 

 ٠بحت لو اْلفرَصة
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ابلقنبَلة، مَبصدًا مرور عربَة "الدوؽ اْلكبّب" ويذىب كالياليف 
لكنَُّو ال يرمي ابلقنبَلة.٤باذا؟ ألف أطفااًل كانوا يرافقوف الدوؽ ُب 
عربتو، وألنَُّو ليس من حقو أف يقتل األطفاؿ. كالياليف: ٓب أحلم 
قط بشيء كهذا. أطفاؿ، أطفاؿ ابلذات. . ىل راقبت قط عيوف 

زيَنة اْلمباشَرة. إذف إصطدـ كالياليف األطفاؿ؟ تلك النَّظَرة ا٢بْ 
٢بظَة اْلقتل بػ "ىوؿ" اإلنساف اْلعادي داخل نفسو وسقط عنو 
فكَرة اْلقتل لألبرايء، سقط سحر التّنوٙب السياسي الذي يربر 
أحيااًن ألصحاب اْلعقائد إابَحة األمر! أ٥بذا هنض اإل٘باه الليربإب 

يزو" بضرورَة إستبعاد فقاؿ السياسي اْلَفَرْنِسي "فرانسوا ج
"اإلعداـ" اْلعقوبَة اْلعظمى من َىَذا اْلمجاؿ والَّبفق ابْلمجـر 
السياسي بوجو عاـ ٕبيث ال ٱبضع ُب اْلعقاب ٤با ٱبضع لو اْلقتَلة 
السَّفاحوف، واللصوص، وقطاع الطرؽ، وأسس َىَذا على أف 

كَرة ا١ْبرٲبَة السياسية ال تشكل ذنبًا أخالقياً. إذف فال ٧بل لف
ٍبَّ  اْلعقاب الَِّذي يعِب الّتكفّب عن الذنب إرضاء لشعور اْلعداَلة.

جاء "جاروفالو" ُقطب اْلمدرَسة اْلوضعية بعد َذِلَك وأدٔب برْأيو ُب 
ا١ْبرٲبَة السياسية من ِوجَهة نظر"علم اإلجراـ" فجعلها ٭بوذج 

الٍَِّب  "ا١برائم اْلُمصطنَعة" ٗبعُب أنَُّو أخرجها من نطاؽ ا١ْبرائم
إنشغَل ِِبَا "علم اإلجراـ" والٍَِّب يُوِصي فيها َىَذا اْلعلم بفحص 
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اْلمجـر من النَّاحيتْب األنثروبولوجية واْلبيئية لتُبْب اْلعوامل الٍَِّب 
أثَّرت ُب ُسلوكو اإلجرامي وتقدير نصيبو من ا٣بُطورَة اإلجرامية،  

 أمن اْلمجتمع كل َذِلَك ٛبهيًدا إلختيار ما ُيالئمو من تدابّب
وٞبايتُو من ىذه ا٣بُطورَة وال ريب ُب أف َىَذا اْلمنطق اْلعلمي 
يلتقي َمَع اْلمنطق اْلعقال٘ب الَِّذي ساقو جيزو من حيث ضرورَة 
إستبعاد اإلعداـ وكل عقاب أو تدبّب إنتقامي من نطاؽ اإلجراـ 
السياسي؛ ألف اإلستئصاؿ أي اإلعداـ عند بعض أقطاب 

ا ىو تدبّب ٢بماية اْلُمجتمع من ا٣بطورَة اْلمدرَسة ا ْلوضعيَّة إ٭بَّ
 اإلجرامية وىو معُب ال وجود لو ُب حاَلة اْلمجـر السياسي؟ !

أتذكر زوجٍب وِىَي تقوؿ: واباب يقعد يذاكر. تعرؼ النَّهارَدة  اي    
علي كاـ ُب الّشهر؟ ؟ أان عارَفة. وعلى هللا ٤با نرجع نالقي ابيب 
ا مناسَبة ال  خرج النَّهارَدة  كاـ ُب الّشهر؟ !. إنو يـو ميالدي إهنَّ
بد فيها أف أحلق ذقِب!! أذىب للحماـ ألحلق ذقِب، صورٌب ُب 
اْلمرَآة تؤكد أّف اْلعمر مر ٘باعيد ٙبت جفوف اْلعْب، اللوف 
األبيض يزرع جذورُه ُب الّشعر ما ُب اْلقلب يصغر عن ما بدا ُب 
اْلوجو بعشر سنْب!! أحاف اْلوقت لطفل آخر حٌبَّ ال أترؾ ولدي 

األوالد؟ وحيدا؟ ىل يَبؾ اْلقدر ٕب اْلقدرَة على إختيار مٌب أيٌب 



112 

جٍب ا٢ْببوب إاّيىا، أو ٦برد وجودي الذُُّكوري معها. أِئذا تركت زو 
 أيٌب اب٢ْبمل؟

أـ أّف ُىَناَؾ أشياء حدثْت لدينا. وبنا أعجبها اْلوضع ا٢ْبإب! إفَّ  
علي جاء واللولب موضوع ؟! ولذا تعاملنا َمَع ا٢ْببوب.أكانت 
ِىَي ا٢ْبقيَقة؟ أـ ضجر أنثوي من رجل ٚباؼ ىروبَو  فكذبت 

 كيد؟! اْلعلم ابلْ 
أكاف ُب عيِب بياف اْلفرار..فخلعت اللولب ابرَدة منفرَدة ٥با ما 

 يربرىا من خوؼ و ضجر أنثوي وشبح امراة أخرى .. 
 أـ ىو إستثناء اْلعلم؟!

 ..اي للنساء! 
ابلتلفزيوف أمامي أعلنت السلطات بفرنسا عن شغب بغرب 
د ابريس من مهاجرين عرب،أشعلوا النَّار ُب مغفر للشرطة بع

أبربع وعشرين ساعة؟!.ٓب أفهم وبدأت  190تطبيق القانوف
البحث ُب القنوات احمللية.. ىاىو مسئوؿ ابلبوليس الفرنسي 

) إف العنف جاء من إحتجاجات على القبض الذي  يلقى بياف:
ًب لرجل ًب تغرٙب زوجتو إلرتدائها النقاب فاعتدى الرجل على 
الضابط الذي كاف ٰبرر ا٤بخالفة،ولكن ٝبوع من ا٤بواطنْب 
وا٤بقيميْب من ا٤بسلمْب زُعروا لذلك فأشعلوا النارُب حاوايت 
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حطموا ٧بطة  القمامة َب مدينة "تراب" حيث مكاف الواقعة، ٍبَّ 
للحافالت ٩با إضرَّ البوليس إلطالؽ األعّبة النارية ُب ا٥بواء 

نقبة ُب الطريق العاـ للتفريق.ٓب افهم ٤باذا أوقف البوليس ا٤برأة ا٤ب
  تسّب؟ وغرمها وىي

؟!عنهما للشارع للبحثأقـو ُب خوؼ  جإف زوجٍب وعلي اب٣بار   
 

                                     َبي جريدة اليموند فأجدأش 
ةاجأا٤بف  

[ وجو َب األماكن العامةقانوف حظرغطاء ال ]  
حظر أغطية الوجو " أف أي امرأة ٚبالف،وينص على

ومن ٯبرب امرأة على لبس  يورو، 216تعاقب بغرامة 
ا٢بجاب أو النقاب يعاقب بضعف الغرامة،وُب حالة 

 زوجٍب ُب مقتل ضربتالتكرار تكوف العقوبة ا٢ببس"( 
عليها ِبذا القرار أف تبقى بنقاِبا ابلبيت..ال خروج ، ال فسح 
،٩بنوع عليها كل مكاف عاـ..٩بنوع أف تذىب للزو أو الربؾ مع 
  إبننا الصغّب علي؟! بل ٩بنوع عليها الذىاب للمستشفى مثال؟

ا   ا٤بمنوعات ا٢بالة ا٤بوافقة ؿ إهنَّ
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 "أٞبد ٪بم": 
 ٩بنوع من السفر ..
.٩بنوع من اإلبتساـ، ٩بنوع من الكالـ  

وكل يـو َب حبك تزيد ا٤بمنوعات ..   
 وكل يـو ٕببك أكَب من إب فات

فإٔب مٌب ٫بب فرنسا؟   
إهنمَر ا٤بطر كا٤بعتاد و٤بَّا كنت نسيت " اإلمربيال"" مشسية  ..

ا٤بطر وخرجت ُب مالبس عادية فبسرعة عدُت للمنزؿ بْب القلق 
 وا٣بوؼ،

فّبوز تغرد:                                                        
تزكر )تذكر( آخر مرة  شفتك سنتا )سنتها(     

 تزكر وقتا آخر كلمة قلتا )قلتها(؟ وماعدت شفتك..
كيفك إنت؟..وىلق ) األف( شفتك  
 شبح زبيدة ٰباصر٘ب

نازؿ ال تفارقِب ولكنَّو دبر لأشباح ىذا ا٤بن  
للبحث مضطراًب )عند شكسبّب مثال اْلقتل أواإلغتياؿ أعود 

السياسي شر،ُحجَّة يُغطِّي ِِبَا اإلنساف أحياان ُحبَّو للسُّلطَة 
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أوللظهور وُب مسرحيتو الرَّائَعة "يوليوس قيصر" ٢بظَة يقتل 
ه وجعلو  اْلقيصر بْب أصدقائو، ويرى بينهم "بروتس" الذي رابَّ

 األْرض وال يلفظ أنفاسُو إال حينما ينشأ ُب بيتو! فال يهوي ِإَٔب 
يرى بروتس الذي يؤمن بو والذي ٰبفظ تعليماتو عن ظهر قلب 
وقد سدَّد طعنتو إليو إذ يقوؿ:وأنت أيضاً بروتس؟! فْلَتُمْت قيصر 
ا يقبل قدره. إذا   إذف.إنَّو ال يُعاتب أو يطلب عقاب بروتس وإ٭بَّ

لذي أؤمن بو، ويؤمن كاف َىَذا رأي بروتس معكم، َىَذا الرَّجل ا
يب، َىَذا الرَّجل الذي أكل عيشي، وشرب نبيذي، إذف ال بُدَّ أف 
ُىَناَؾ سببًا ُمقنعًا ٤بوٌب َفأَلُمْت إذف.!! لكن شكسبّب ٯبعل قتل 
قيصر نذيرًا للخراب، فالقتل عنده َمقُروف ابلطبعية اْلغاضَبة 

يعرب عن واْلمذىَلة،وبظهور شرورىا َكَردِّ فعل ضد شر اإلنساف و 
َذِلَك ابلسحَرة والنُّبوءات وإنتشار اْلُبـو  لكن قيصر نفَسو يتجرَّد 
ُب ٢بظَة موتو ويرى أف اْلموت جزاًء عادالً! فهل اْلقانوف 
اْلَفَرْنِسي َلو شفافية قيصر؟ لقد سحبت من اْلوجداف اْلَقانُو٘ب  
كلمات "ثورَة وكفاح  وٛبرد ومقاوَمة" لصاِلح مصطلح وحيد 

إف بروتس وأنطونيو وكل الثوار ضد قيصرليس ٥بم من  ب""إرىا
 اْلمطاريد.بل ليصّبوا من نصّب ُب اْلقانوف ا٢ْبديث إال ا١بَْ 

                                ،ىم مطاريد اْلقانوف الّتاريخُعظماء
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٠بعت َصرِير اْلباب  ...وفة الفلسطينية من مطاريد اْلقاناْلمقاومَ 
َعلي إٔب أْحضا٘ب وىو َيِصيح: "ابيب. . ابيب انطلق  وىو يُفتح
إحتضنُتو وقبَّلتو، كاف ُب عينيو حناف يكفي فرنسا. ..  رحنا اْلبارؾ

قبضت على ٢بظَة اْلعذوبَة ىذه. شعرت أبنَّو قطَعة مِب كاف ما 
وراء ىذه اللحظَة قبض الّرِيح ! ٓب أ٢بَْظ أف زوجٍب أتت بتورَتة 

.لِليونتها  عيد ميالدي.ولكِب تَنبَّهتومشوع وقداَحة جديَدة لزـو 
اإلنسانيَّة حينما ارتدت قميص نـو قصّب بلوف أصفر كناري 
وٮَبسْت "سَنة ِحلَوة اي حبييب " كانت تُػَراِود عليًّا َٔبسارَة على 
.وٙبثُّو عليو بفسَحة جديَدة.والصغّب ُمستكْب ُب  ية النَّـو أٮبِّ

إستوحشتِب، فأستملح الّتمتع ِِبَا، أحضا٘ب ُمستمتع بلحظَة أبوَّة. 
"  ولكن ٓب يقاـو كثّبًا عند اْلوعد بُلعَبة جديَدة كانت أعجبتوُ 

َها كنَكة ٫باسية لقهَوة سوَّهْتا النَّار فصار تذكر.أ صينية فضية َعَليػْ
وسحاحة وفنجالْب عليهما رسم لقلب أٞبر، ٥با قواـ "وش"،

ا غّبت قميصها بلة ُب أنبوبَة ِِبَا ماء اْلورد.مغموسَ  َعلِّى  -إهنَّ
!فجاءت بقميص نـو أصفر؟  ِمزاجيُأغّبِّ   

   فنجاف ألرشف اْلنُب. فإذا رفعت الْ  
 قالت: قهوٌب ُمرَّة ٲُبكن أف تتناوؿ معها الّتمر.

 وإذا شربت اْلماء  
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اللوف             بسرَعة لتضيف ٥با ماء اْلورد؟!" رفعت السحاَحة
إذف اْلقيصر. فالغواية أتتيو صفراء المَعة األصفر؟! لُِيساعد هللا 

د ما عندىا. تلبس كل !! أمنياٌب لألصفر اْلكناري ..أٛبُب أف تُفر 
 ما عندىا.

 وتقوؿ كل ما تعرؼ.
 وتلقي بعلَبة ا٢ْببوب!! 
ىذه.الذي أؤمن ِبا،وتؤمن يب، ىذه الٍَِّب أكلت عيشي وشربت  

للقميص األصفر؟ نبيذي، إذف ال بد أف ُىَناَؾ سببا ُمقِنًعا 
.............................................................

.............................................................
.............................................................

.............................................................
.............................................................
.............................................................
............................................................. 
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ىذة السطور البيضاء طريقة مهذبة إخَبعها "إحساف عبد  
و ..للكالـ عن شٓبء مهم ا٠بو الغراـ القدوس" َب رواايت

 ؟!  اْب ..أوالعشق. أو 
 ايال لعبة الرواايت، فليمت قيصر إذف والموت معو
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 الثامنالفصل 

عاودت اإلنتظاـ اليومي ابْلمحاضرات فالَّبـ الثا٘ب من اْلمنحة 
الدراسية كاف مكثف اْلمنهج كما أ٘ب كنت أتردد على مكتبة 

كطريَقة للمذاكَرة، وأيضًا ٢بل لوغاريتم اآلاثر الفرعونية ا١ْبامَعة  
 الَِّذي وقع ُب ِحجر زوجٌب فجأة !!

 
ا اْلَفَرْنِسية سريَعة ا٢ْبرَكة،   " دانيل"اْلقدر ساؽ صدفًا أخرى إهنًّ

ا تبحث ُب ا٢ْبجاب  كنت أعتقد أف ا١ْبزائري َذَٕبَها إذ عرؼ أهنَّ
يبدو أف ا١ْبزائريْب ٲبلكوف  عن جذور الدافع ا١ْبِْنِسي؟ ! ولكن

 من السماَحة وسَعة األفق أكثر ٩بَّا قدرت َمَع فرنسا؟! 
 كنَّا نلتقي ُب نظرات طويَلة تنتهي أبف يَػُغضَّ أحدان النَّظر
وينصرؼ، كاف من اْلواضح أننا مدركْب ٤بعرفتنا السَّابَقة، ولكن 

الصَُّدؼ تبْبَّ  ُمصّرِين على نفيها! ولكن َمَع كـر اْلَقَدر، وإعتياد
ا دخلت إٔب موضة الّتايّب وٓب ٚبرج  ا أطوؿ ٩بَّا قدرت،وأهنَّ ٕب أهنَّ
منو، اتيرات أنيَقة أبلواف ٨بتلَفة، ودومًا جيب قصّب! أثناء 

ا وجودي ابْلمكتَبة  أتذكر اْلبحث فأ٤بلم اْلكتب الٍَِّب أْعتقد أهنَّ
ؽ وصف ُمفيَدة .وأكتب.. )أندريو مالروا( يصف أٝبل وأصد
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للجرٲبَة السياسية ُب رائعتو "الوضع اْلبشري" )تشن( يقتل إنساانً 
ال يعرفُو، وال يرى جسدُه أيضاً، ألنَُّو انئم ٙبت ستارَة السرير 
)انموسيَّة( تلفُو تلك اْلكدَسة من الّشاش األبيض الٍَِّب كانت 
تتدٔب من السقف على ا١ْبسد. إذف )تشن( ال يقتل رجاًل وإ٭بَّا 

ة مكفَنة ابْلبياض؟ ! ىو يعتقد أنَُّو ابلّتخلص منها تنتهي فكرَ 
 معاانتُو، وشرور األْرض !(  

ص رؤاُه للموقف خالؿ  مالروا برباَعة ُمذىَلة استطاع أف يُلخِّ
اللحظات الٍَِّب تسبق اْلقتل كلها: تشن ال يعرؼ الرَّجل الذي 
سيقتل وال يَعَي ىو كل ما يعرفو ىو أف من واجبو أف يقتلو ! وىو 
مطمئن إٔب َىَذا. وال يراه كإنساف ذي جسد إال ٢بظَة اْلقتل 

عر اب١بسم عرب نصل ا٣بنجر ينتفض". ابلذات فقط ٢بظَة "يش
يشعر "ِبوؿ" اْلقتل اإلنسا٘ب لكن ِبوؿ وقلق ٦بيد، ٦بيد؟ ! ألنَُّو 
ُب اللحظَة نفسها ال يعترب نفسو قاتاًل فهو "قرابف يقدمو للثورَة" 
ا اْلمهم األثر نتيَجة قتلو !! ونقَمة  ال يهم من اْلمقتوؿ؟ ! وإ٭بَّ

ا٣بالص. إذا ابْلمقتوؿ رجل الدراما، بعد أف يذىب متوٮبًا 
آخر؟موتو ال يُنهي معاانَتو وتبقى شرور األرض ويضاؼ لوجدانِو 
خزي أنَُّو قاتل غيبِّ بال ٜبن وال معُب؟ ٰبدث َىَذا َمَع اْلمجـر 
السياسي حْب هترب منو طلقتو عن ا٥بدؼ األساسي فتصيب 
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، بريئاً! كانت السياَسة ُتضايقو والنظاـ اإلجتماعي يضيق عليو
فأهنى َىَذا اْلغضب ابلتَّنفيس بقتل أحد اْلوزراء أو اْلمشاىّب 
أو.فإذا بو قتل بريئًا وٓب ٯبد ىراًب من إٍب اْلقتل، إال نفس اْلعبارَة 
السَّابَقة "قرابف الثورَة". صحيح إف قتل "الطاغَية" ىو قتل فكَرة 

حديد بقدر ما ىو قتل إنساف. ولكن ال عربَة ُب النِّية اإلجرامية بت
٧بل ا١ْبرٲبَة أىي الطاغية أـ اْلربيء؟ ! اي أيُّها اْلقانوف أتتصور أنك 

كم كْنِت عبقرية اي زبيَدة. . حْب قررٌب أف  أتٌب لنا ابلعدؿ؟ !
تُعرِّي اْلقانوف وتُفقديو وقارَه، كنِت ُتظهرين توحَشو وتطالبيِو 

 طرة؟ ! ابلرأَفة، أأنت أديَبة أـ علَّمك األدب أف تكو٘ب ٧بامية شا
القانوف يرى توفر"النِّية اإلجرامية" أي اْلعمد لدى ا١ْبا٘ب بغّب أف 
َيُكوف ا١ْبا٘ب ٧بيطًا ابلصفات اْلمميَزة حملل ا١ْبرٲبَة "اْلمجِب عليو" 
ويفَبض أنَُّو ٓب يكن يعنيو ٙبديد ىذه الصَفة وإدخا٥با ُب حسابو 

َها اإلجرامي.فهو قد قبل ا١ْبرٲبَة مقدًما ابلصفات الَّ  ٍِب يستقر َعَليػْ
٧بلها أايًّ كانت عندئذ؟ ! ويعرؼ اْلعمد ُىَنا ٕبسب ما درَج عليو 

! مالروا ُب رائعتو -ابلعمد غّب اْلمحدود  –اْلفقهاء ُب كتاابهتم 
"الوضع اْلبشري" يُعرِّي اْلقانوف من أىم صفاتو اْلمنطق! ولكن 

ي يُلِقي يبقى للقانوف عذره "للعمد غّب اْلمحدود" حالَة الذ
بقنبَلة ُب مكاف عاـ إكتظَّ بو ا١ْبمهور قاصًدا من َذِلَك اإلرىاب 
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وإشاَعة الذعر والفوضى عن طريق قتل اْلبعض، وإصابَة اْلبعض 
اآلخر بغّب تعيْب، أو قاصًدا قتل شخص بعينِو يعلم بوجوده 
وسط اْلمجتمعْب ال يعنيو بعد َذِلَك من يقتل أو يصاب من 

 أايًّ كانوا أْو كاف عددىم؟ األشخاص اآلخرين 
اْلقانوف ٗبنطق عقايب ال اال٫براؼ عن ا٥بدؼ يعا١بها  ا٢ْبيَدة أو
وتتحقق ُب حاَلة ما إذا أراد ا١ْبا٘ب مثال أف يصيب "زيدا"  ابلعدؿ

ٗبقذوؼ انري فيخطئو ويصيب شخًصا آخر يتصادؼ وجوده أو 
ا١ْبا٘ب قتل مروره ٗبكاف ا٢ْبادث. أو ما ُيشبو حاَلة ما إذا تعمد 

شقيقتو ابلسم بسبب سوء سلوكها، فلما أعطاىا فطّبَة ٧بُشوَّة 
ابلزرنيخ ٥بذا اْلغرض أرجأت أكلها ٍب نسيتها ُب مكاف بدارىا 

َها شقيقتها الصغرى  !  أراد ا١ْبا٘ب فأكلتها وماتت؟فعثرت َعَليػْ
"زيد" أو اْلملك، أو الطاغَية. . وأراد اْلقَدر "عمرا". . فكاف 

ما أراد، وألف اْلقانوف ال يعرؼ ذلَّة اْلقدر يعاقب اْلفرد  للقدر
صاحب ذلَّة اْلقدـ ! اْلقانوف ال يرى أي غلط "يشوب ا١ْبا٘ب 
اب١برٲبَة الٍَِّب تعمدىا أو بشخصية اْلمجِب عليو فيها، ألنو يعلم 
ٛباًما شخص من يصوب إليو سالحو أو اْلمقصود ابلتَّسمم وكل 

أصاب سواه، ولكنو كاف يريد النَّتيَجة ما ىناِلك أنو أخطأه و 
اإلجرامية "القتل"؟! فالرأي السَّائد ُب اْلفقو والقضاء ىو أف 
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ا٢ْبيَدة عن ا٥بدؼ أو الغلط ُب الشَّخص ال أثر ٥با ُب ٙبقق اْلعمد 
لدى ا١ْبا٘ب ابلنِّْسَبة للواقَعة الٍَِّب انتهى إليها نشاطو، ٗبعُب أف 

واقَعة كما لو كاف قد تعمَّدىا ابلذات؟! ا١ْبا٘ب ُيسأؿ عن ىذه الْ 
فاعترب اْلغلط ُب الشَّخص وا٢ْبيَدة عن ا٥بدؼ صورتْب من صور 
َىَذا النَّوع من اْلعمد ا٣باص اْلمعروؼ ابلعمد غّب اْلمحدود. 
معُب َذِلَك أف "اْلباعث" قانوان شيًئا ٨بتلًفا عن "العمد" فهل 

ديَبة )غاَدة السماف( ترى ينبغي أف أمنحُو أٮبية عند اْلبحث؟ األ
أبف اإلغتياؿ السياسي ٱبتلف عن اْلقتل  ألنُو شيُء حضاري؟ ! 
ا٢ْبيواانت تقتل ابستمرار لكنَّها عاجَزة عن ارتكاب اإلغتياؿ 
السياسي، إنَُّو أمر ينفرد بو اإلنساف ُب الطَِّبيَعة ألف لو ابعثا، َلو 

يتضمن قتل )فكَرة( جذورا، وُب معظم األحياف سامي. . إذ إنَُّو 
أكثر من قتل كائن حي. حقيَقة األمر أّف السياَسة اْلعقابية 
اْلمعروَفة ال هتتم ابْلباعث ُب الّتجرٙب؟! ولكن َلو أٮبية عند إيقاع 
اْلعقاب.للباعث الّشريف أثره الذي ال شك فيو من حيث ٚبفيف 

صى ين للعقوبَة "األقاْلعقاب ٗبعرَفة اْلقاضي فيما بْب ا٢ْبدَّ 
تطبيًقا ألسباب الرَّأَفة عماًل بنظاـ )اإلابَحة( وقد إعترب واألدٗب" أو 

اْلباعث شريًفا ُب ا١ْبرائم السياسية ألفَّ مرتكبها ال يعد عليو أدٗب 
مصلَحة من فعلو، بل ُيضارَّ منها بنسَبة كبّبَة؛ ولذا قيل إنَُّو يتمتع 
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ق ُب اْلواقع فهل َىَذا يطباللجوء السياسي وعدـ الّتسليم. ٕبق 
 أـ يقع علي اْلمجـر السياسي ما ال يقع على اْلمجـر ا١ْبنائي؟ 

شعرت بيد على كتفي وأان أسَبسل َمَع اْلكتابة.وعندما اْلَتفتُّ 
وجدهُتا اْلَفَرْنِسيَّة وراء ظهري؟ فهل ستبدأ اْلغزؿ،أـ النَّاَقة ا٢ْبمراء 

 ستبدأ معي معرَكة أخرى لإلبل؟ 
 ُب جلسٍب واستمرت ٢بظات الصَّْمتإعتدلت انحيتها   

 ٤باذا هترب مِب أتتجاىلِب أـ نسيتِب؟  -
 أنت ال تُنسي.  -
 لن أعطل بران٦بك، أريد عنواف اإلقاَمة،  -

 ىدية ردًّا على ىدية ا٢ْبجاب األنيق.  حٌبَّ ُأرسل لزوجتك 
 ىل َىَذا يعوؽ زواجي من فرنسيَّة؟ !  -
 ستدخل السجن ففرنسا، ال تعرؼ تعدد الزوجات.  -
 أال ٘بدين ٕب حال؟  -

٨برج عند قامت عاجَلة، فأعطيتها اْلعنواف،واْنصرفُت معها،
 تاصل جريدة الليموند الفرنسية،وقد استغرب ٔب قدمت ةاْلمكتبَ 

يـو األثنْب  معى من التواريخ الٌب يضعها ا٤بقاؿ لألحداث مثل
عليو   مدحملـ الذى فيو نزؿ اْلَوْحي اإل٥بي 610مارس عاـ19
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على الكعبة أبهنا  أَبْػَرَىة ومثل ٚبرٯبو ٢بربالصالة والسالـ،
 أَبْػَرَىةماكانت لتحدث لوال ىجر نصارى ا١بزيرة العربية"كنيسة 

وحجهم مع ابقى قبائل ا١بزيرة للكعبة  قليسا٤بعروفة ابلابليمن"
وجود "ٛبثاؿ ٤برٙب وابنها ا٤بسيح وقتها  منوىا ا٤بلف الفرنسى عن

ا٤بقاؿ أهنا ا٤بستثُب من ٙبطيم األصناـ من ٧برر بداخل الكعبة"معترب 
ا٤بسلمْب َب يـو فتح مكة أبمر من النىب دمحم عليع الصالة 
والسالـ الذى قاؿ وقتها :" أ٧بو ا١بميع إال ماٙبت يدى" ووضع 

 عداً يده على ٛبثاؿ مرٙب َب حجرىا عيسى أبنها قا
وساردا من كتب الَباث اإلسالمى مايشّب لبقاء التمثاؿ حٌب 

 وقت ضرب الكعبة ابجملانيق زمن ا٢بجاج؟! 
 ا١باىلية :أف العرب ُب"مكة لألزرقي أخبار "جاء ُب ٥با: قلت

 وجعلوا ُب دعاٲبها صور األنبياءوجدراهنا  الكعبة زوقوا سقف
إبراىيم خليل وصور ا٤بالئكة فكاف فيها صورة وصور الشجر،

 زالـ، وصورة عيسى بن مرٙب وأموالرٞبن شيخ يستقسم ابأل
وصورة ا٤بالئكة عليهم السالـ أٝبعْب، فلما كاف يـو فتح مكة 

فأرسل الفضل بن العباس بن عبد [  صلعم] دخل رسوؿ هللا
 ا٤بطلب فجاء ٗباء زمـز ٍب أمر بثوب وأمر بطمس تلك الصور

كفيو على صورة عيسى النىب  : ووضع ألزرقيويقوؿ ا.تفطمس
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ابن مرٙب وأمو عليهما السالـ وقاؿ: ا٧بوا ٝبيع الصور إال ما 
ٙبت يدي فرفع يديو عن عيسى بن مرٙب وأمو ونظر إٔب صورة 
إبراىيم فقاؿ: قاتلهم هللا جعلوه يستقسم ابألزالـ ما البراىيم 

 .ولألزالـ
 ؟!٤بعُباقالت: ما

 قلت: المعُب
  والتفكر فيوقالت :ٙبفظ تراثكم 

يقوؿ )تور اندري( لقد أكَّد اْلمسيح رساَلة موسى أمَّا ٧ُبَمٌَّد فقد 
  أكَّد رساَلٍبَِ اليهود واْلمسيحيِّْب مًعا .

 
 
 

 التاسعالفصل 

" إنَّنا نعيش عاَلة على اْلغرب، لقد اكُتِشفت أف اْلغرب ال يقـو 
بَبَٝبة ابلتَّنقيب عن آاثران فقط، وترميمها فحسب، بل يقـو 

النُّصوص من اْلربدايت، وا١بدارايت اْلمصرية اْلقدٲبَة ِإَٔب لغتو 
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ىو؟! فالغرب، يكتب اترٱبنا اْلقدٙب، ٓب يكتف بتارٱبنا ا٢ْبديث 
الَِّذي صاَغو على ىواه؟!يبدو أف أساتَذة اآلاثر عندان ال يعرفوف 
ا٥بّبوغليفية ويعتمدوف على ترٝبات اْلغرب!إذا ٕبثَت عمن 

رٱبنا اْلفرعو٘ب ستكتشف أنَُّو اآلخر! األجانب ٗبن فيهم يكتب ات
وف النُّقوش اإلسرائيليْب،ىم الذين ينقبوف ويكتشفوَف ويسجل

لديهم ابْلمتحف  ٧بفوظة اْلموتى(-)كتاب والنصوص.بردية
اْلربيطا٘ب "جيمس برمسيتد" أمتلك قدرَة اْلبحث ُب كل النُّصوص 

قرف اْلماضي وقاـ بَبٝبتها الٍَِّب ًب إكتشافها حٌبَّ أوائل الْ 
للَفرْنِسية وٓب تَبجم للعربية حٌبَّ اآلف! ٫بن نُفاجأ أبف ُىَناَؾ 
إكتشافات حديَثة ٛبلك بردايت أو نصوص تدخل الرَّيب و 
الّشك ُب ما عرفنا، ُىَناَؾ أخّبًا ما يعرؼ ٗبخطوطات )اْلبحر 

َها ، وكل بضع اْلميت( َمنَعت إسرائيل اْلباحثْب من االطالع َعَليػْ
سنوات ٚبرج علينا ٗبعلوَمة وتقوؿ وجدانىا ُب ىذه اْلواثئق؟  إنَّو 
اْلموَّاؿ اليومي الَِّذي أ٠بعو من زوجٍب، فقد أصابتها لعَنة 
ا منكوَشة   الشَّعر، ُمْنكبَّة على كتب، وقصاصاٍت  اْلفراعَنة، إهنَّ

ف،ٓب لصحف، وُب كل يـو أستعّب ٥با اْلمزيد من مكتَبة جامَعة ليو 
تعد مشغوَلة ابْلمطبخ، وال الّشوبنج، وال علي،.أصبحنا أنكل 

يقو٥با هناراً  -الطعاـ السريع ا١ْباىز، وأصبح علي ٰبب اباب أكثر 
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وِىَي ال هتتم! فأان ا٢ْبريص على شربَة للنب، ولو كلفِب  -جهاراً 
َذِلَك بضع ساعات ُب "اْلربؾ" أو "الزو" كما يهوى مذاجو 

ؿ للزوَجة.ُأالعبها أحياانً. . فبمالعَبة األحبة نصَح أحاوؿ الدُُّخو 
٪بيب ٧بفوظ!! فأظهَر إىتمامًا بدنيا اْلفراعَنة، ولكِبِّ أمل، وأرجع 

 ُب كل ٧باوَلة 
 أردد: فعلى نفسها بغت براقش!! 

ماذا لو كنت السَّادات، وقاؿ لك بيجْب كم ِىَي عظيَمة  -أان  
 األىراـ الٍَِّب بناىا أجدادي اليهود اْلقدماء؟ 

أقوؿ َلو، اي بيجن، شد اللحاؼ عليك. . واتغطى   -زوجٍب
 كويس. 

 وتقوٕب إيو إلبنك علي وىو بيدعي "ربِّ ال تذر٘ب فردًا"؟  -أان 
ا ٓب تسمع  وتستمر ُب توَىة اْلفراعَنة ،تغالط، وهترب، وكأهنَّ

"إٲبانويل فليكوفسكي" أقحم اْلوجود اليهودي ُب تصور أف  -
 ثنااي اتريخ مصر قرأ "فليكوفسكي" دراَسة فرويد عن "موسى

فكانت ىذه اْلقراَءة ىي نقطَة التَّحوؿ ُب حياتو وبعدىا *والّتوحيد"
                                                 

حسب رأي فرويد فإف موسى ينتمي أب الطبقة األرستقراطية والفرعوف , وىذا ما سيؤدي أب فهم الدوافع 
الٍب كانت األساس أب عدد من القوانْب الٍب قننها موسى فيما بعد للشعب اليهودي فموسى أعطى اليهود 
== 
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معتمداعلى النَّفسي  التاريخنذَر نفسُو وعلمُو ٥بدؼ وحيد أ٠باه "
" وبو فسر الّتاريخ واختار اترٱبنا ٫بن التوراة ابعتباره كتاب اتريخ

 اْلمصريْب ابلذات؟  
 وأعود لنفسي وأسأؿ من يُوِقف اْلقطار؟ 

 على نفسها بغت براقش!! وُأردِّد 

                                                                                                        

== 

داينة أخناتوف ) فرعوف التوحيد ( الذي فرض على ا٤بصريْب داينة توحيد صارمة ) حكمو إستمر منذ عاـ 
1375 قبل ا٤بيالد أب عاـ 1358 قبل ا٤بيالد ( إنتهت بقتلو وإجبار الناس على الَباجع عن دين 
التوحيد الذي كاف قد أمرىم أخناتوف بو ومن احملتمل أف موسى علَّم اليهود داينة أخناتوف التوحيدية من 
جديد . يطرح فرويد فكرة أف عقيدة التوحيد ا٤بوسويو ىي ذاهتا العقيده الٍب اندى ِبا أخناتوف ُب إصالحو 
الديِب ،و ىنا يطرح فرويد أف موسى إلتقى أبخناتوف ، و ىذا إحتماؿ ليس مستبعد،حيث أف أوائل 
العربانْب،وصل أب مصر قبل بدءأخانتوف إصالحو الديِب كما بْب )قنوىل إالسرائيلى( أهنم وصلوا عاـ 

من مصلحة العربانْب أف يتبعوا أفكار أخناتوف ؽ.ـ،أي قبل إصالح أخانتوف بفَبه جيده،و كاف 1370
ألهنا ُب األصل تعادي السلطات الدينيو،تلك االخّبه الٍب تسببت ابألذى الكبّب للعربانْب أو طبقة العبّبو 

كاف أخناتوف ٦بددا دينا ، فقد رفض داينة األابء و جاء بداينة جديده إٔب الوجود   -الٍب ظهر منها موسى.
و القدٲبو و أقر فقط أبلوىية أتوف،حٌب أف إ٠بو قبل أف يظهر ِبذه الداينو ا١بديد كاف رفض فيها كل األ٥ب

إمنحوتب الرابع ، وغّبه حْب جاء ابلداينة ا١بديده إٔب أخناتوف والذي يعِب )ىذا ىو الذي ٯبلب الفائده 
توف ٗبحاربة األلو إٔب اإللو أتوف ( ، كاف اإللو أتوف ىو النور الذي يتجلى ابلشمس،بعد ىذا بدأ أخنا

؟  -األخرى و نشر داينتو ا١بديده   
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 وِىَي تستمر وال تتوقف  
عن  ألف ال أحد غّبان ُب اْلعآب َيسمح َلو بذلك. كتب كتابو: 

"أوديب وأخناتوف" والذي جاء تشويها متعمًَّدا لعقيَدة الّتوحيد 
ِبدؼ ىدـ شخصية أخناتوف فتحوَّؿ أخناتوف عنده من داع ِإَٔب 
فكَرة الّتوحيد ِإَٔب ٦برد حامل لشعور عدائي ٘باه أبيو، ومرتبط 
َمَرضياً أبمو، وابلّتإب فكل ما جاء بو من إصالح ديِب ٓب يكن غّب 

ياؿ َمَرضي مكبوت، فأخناتوف ىو األصل الّتارٱبي ترَٝبة ٣ب
لشخصية أوديب، وىو ٓب يشتِو أُمَُّو فحسب بل زٗب ِبا! فأخناتوف 
ليس اثئرًا أو قديساً، لكنَُّو ٦بـر خسيس قتَل أابُه ليز٘ب أبمو. 

َىَذا من كتابو "أوديب وأخناتوف"  *تصور؟! وإنتهى فليكوفسكي

                                                 

فليكوفسكي ُب كتابو "عصور ُب فوضى" يعمد إٔب تزييف ا٢بقائق التارٱبية لتأكيد األساطّب اليهودية انطالقًا من 
هناية فرضية تذىب إٔب أف ٜبة خطأ وقع ُب أتريخ التاريخ ا٤بصري القدٙب، حيث توقف اتريخ مصرعند ٢بظة ٧بددة مع 

األسرة الثانية عشرة ُب الدولة الوسطى بدخوؿ ا٥بكسوس إٔب مصر، وألف ىؤالء الغزاة كانوا بدوًا برابرة ال ٰبَبموف 
ذلك ٓب يتم ل ا٢بضارة وال يعرفوف حٌب الكتابة فقد حطموا حضارة مصر وٓب ٰباولوا أف يتعلموا شيئًا من ا٤بصريْب

سوس، بينما كاف بنو إسرائيل وقت دخوؿ ا٥بكسوس إٔب مصر ُب طريق تدوين شيء ذي ابؿ طواؿ فَبة احتالؿ ا٥بك
ا٣بروج لشبو جزيرة سيناء، ووقت فوراف أحداث جساـ ٓب تسمح بتدوين واضح كامل لتلك األحداثب ابلطبع كما 
ر؟ىو واضح ا٥بدؼ من ىذا التزوير ىو تربير ٤باذا ٓب تسجل ا٤بدوانت ا٤بصرية عملية "خروج بِب إسرائيل" من مص  
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لعشرين عامًا ليصدر اْلكتاب  ـ وُأجل نشر اْلكتاب1945سَنة 
ا اْلبداية لرفع 1965سَنة  ـ؟ ! لّبحب بو اْلغرب واليهود. إهنَّ

فكَرة الّتوحيد عن اْلفراعَنة، ٍب ٰبّوِلنا السيد فليكوفسكي ِإَٔب 
 "حرامية" لفلوس اليهود وثروهتم؟!

 
 وليس بعيداً أف يقيموا علينا مستقبال دعاوي  إسَبداد؟ كيف؟   -
لٍَِّب ٝبعتها أمَّة اليهود وتراكمت على مدى مئات الثرَوة ا -

السنْب من اْلعمل، واإلستقرار على أرض فلسطْب، والغنائم الٍَِّب 
ٝبعها اْلملك شاؤوؿ ٧برر الّشرؽ، ومن بعده اإلمرباطور داوود 
وأضاَفو ألرابح ٘بارَة اْلملك ُسليماف َمَع آسيا وأفريقيا وىدااي 

اْلملك ٙبتمس الثالث كما ىو منقوش ملَكة سبأ.كل َذِلَك ٥بفة 
 على معبد اْلكرنك، فيكوف اْلمصريوف سرقوا كنوز اليهود. !!

 وىل األمر مكتوب على جدراف اْلكرنك؟ !  -
ا اْلقراَءة الصحيَحة، ألنَُّو وحَده الَِّذي قرأ ابطن  - إنَُّو يدعي أهنَّ

جود النَّص وربطَو بغّبه!! وعلى نفس الشَّاكلة ٙبدثوا عن اْلو 
التَّارٱبي لليهود ُب مصر اْلفرعونية، كتب َذِلَك ُب كتب ثالثَة 

اتوف"، "األرض ُب ٞبلت عناوين "من ا٣بروج ِإَٔب اْلملك أخن
"رمسيس الثا٘ب وعصوره" وتشكل ىذه اْلكتب إضطراب" وكتاب
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٧ُباوَلة وظفت ٨بتلف اْلمعارؼ اْلعلمية ٗبا فيها ا١ْبيولوجيا إلعاَدة 
اْلمفاصل األساسية التاريخ مصر والشرؽ اْلقدٙب. ترتيب 

إعتمدت على فكَرة ضبط إيقاع أحداث الّتاريخ اْلمصري َمَع 
إيقاع الّتاريخ اإلسرائيلي، عملية رتق وقص ولزؽ، بل كسر عنق  
كل ا٢ْبقائق. الّتاريخ اإلسرائيلي الذي يقف دوف شواىد أو توثيق 

اْلميالد،ُأعيد إختالقُو  يؤكد مصداقيتو حٌب اْلقرف الّتاسع قبل
 . وضعياً ِبدؼ لو غرض

م فعلوا ما  - حْب فعلتو اْلممثَلة "برجريت ابردو"  أتقصدين أهنَّ
سبَّت اإِلْسالـ واْلمسلمْب بسبب أضحية اْلعيد اْلكبّب، وُب 

راىيم ىو اْلمحكَمة أعلَنت أنَُّو انموس فاسد؛ ألفَّ ذبيح النَّيب إب
انو ابنو من صلب العربانيْب  "إ٠باعيل"ابنو "إسحاؽ" وليس ابنو
 "ىبة هللا" ا٢بقيقية لسارة 

فمثاًل: الذي دمر جيوش ا٥بكسوس  شيء ُيشبو ذلك -قالت
ليس أٞبس األوَّؿ، لكنو اْلملك شاؤوؿ.أوؿ ملكوىم! َىَذا 
اْلملك ىو الذي حرر مصر من ا٥بكسوس!! وغّبَّ مسار التَّاريخ 

من جديد! مفتاح النَّظرية ُب الّشرؽ وأاتح ٤بصر أف تنهض 
اْلمخربَة ىو خلق تزامن بْب الّتارٱبْب اْلمصري والعربي مغفلة 
فجَوة عمرىا ستماَئة عاـ؟ ! ال تَبدد ُب إختالؽ كل اْلوقائع 
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نْػَيا ا٢ْبديَثة جاعَلة اْلوجود  لسدِّىا، وحٌب إستخداـ كل علـو الدُّ
ي ليصل ِإَٔب أف اْلملَكة ِِب ملتصق ابلوجود الّتارٱبي؟! الدِّ

ا ابلتَّأكيد ملَكة  حتشبسوت كانت معاصَرة للملك سليماف وأهنَّ
سبأ الّتوراتية الٍَِّب أتت ِإَٔب أوراشليم عاصَمة اإلمرباطورية 
اإلسرائيلية اْلقدٲبَة فبالد "بونت" الٍَِّب إٔبرت إليها حتشبسوت 

وب وليست سواحل الصوماؿ أو جن -أرض اإللو –ىي أوراشليم
شبو ا١ْبزيَرة اْلعربية كما ىو اثبت اترٱبياً؟ ! فأوراشليم ِىَي الٍَِّب 
ِبرت حتشبسوت بفنها اْلمعماري اليهودي وَخاصَّة ىيكل 

 سليماف، فرجعت لتشيد على شاكلتِو معبد الدير اْلبحري !! 
 إنَّو هتويد اتريخ مصر  
 
  وأنت حتثبٍب إيو اي حـر آموف رع؟  -
س األوؿ ال يتزامن َمَع عصر شاؤوؿ عصر أٞب أثبت أف -

وداود، وعصر حتشبسوت ليس ىو عصر سليماف، وأف عصر 
ٙبتمس الثالث ال يوازيو عصر رحبعاـ بن سليماف، إف لديهم 
مشكَلة اْلفجَوة الّتارٱبية من كوف ملوؾ إسرائيل عاشوا ُب اْلقرف 

وطرد اْلعاشر قبل اْلميالد كما ىو اثبت ُب الّتاريخ اإلسرائيلي 
س عشر ا٥بكسوس على أيدي أٞبس األوؿ ًب ُب اْلقرف السَّاد
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ىذه األعواـ الستمائَة غّب اْلمفسَرة ؽ. ـ(  1580قبل اْلميالد )
 واْلمجهوَلة، غطاىا اتريخ موثق ومتتابع ومدوف للتاريخ اْلمصري 

 اْلفجَوة الّتارٱبية ال تزاؿ قائَمة؟  -
 كيف؟   -
ل  -  6سيكوف اْلفرؽ بْب علي وأخيو أكثر من ِإنَّنا إذا ٓب نُعجِّ

 سنوات وأكوف بدأُت اْلعقد ا٣بامس.
سنوات إجازَة، وِىَي  4لسُت مستعَدة لطفل، علي أخذت َلو  -

اْلمَدة اْلقانونية اْلمسموَحة، أريد أف أرجع لعملي، سأعوض ما 
 فات ِبذه اْلبحوث. 

 وصلت طعَنة بروتس للقلب، فلماذ كل حب أورثِب طعنة ُب 
القلب! فأخذت علي وتركت اْلبيت، ال أبس اب٢ْبديَقة اْلقريَبة، 
 واللعب َمَع الصَِّغّب، كم ىو ٝبيل ُب ىذه السن.كيف ٓب أَثُر،
وأكسر األطباؽ، وأحطم اْلمرااي؟ كيف ٓب أىدد ابمرأة سواىا؟  
أكربت !! أكربت على الثورَة والغضب ، أحُن لغضيب وأكره 

 عقلي ُب ىذة السن!!
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أـ أف ا٢ْبب طاغية يتيو فوؽ كافَّة اْلِقَيم وُب ركابو ننسى أعماران، 
ال ُتكملو اْلفضائل، وال تنقصو اْلمثالب، نقائصنا تلوح ُب اتجو 

 حسناً؟ ! 
أـ أّ٘بِ نوع من اْلبشر أحب أو أموت! العقل يقوؿ ٕب ٓب يبق ٕب 

 من حق الغضب إال علي ولدي علي.
 

وصلنا لباب اْلبنايَة نظرت كما تعودت على صندوؽ ا٣بطاابت 
لعل أحًدا من اْلمحروَسة يرسل ٖبرب، وٖباصة بعد أف أعلنا 
ا١بميع على عنواننا. وجدت خطااًب غريبًا ٖبط عريب على 

 مظروفو، ا٢ْبروؼ فيو بدوف ٮبزات!! 
 
 
 
 
 أفتحو. وأقرأ ...  
 َٝبَلي ا١ْبميل. 
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لّرابط( على شاطئ "كازينو الساحر" أان من: ىرىورَة )جنوب ا
ُىَناَؾ حيث ا٢ْبياَة بلوف اْلبحر.األحباب دومًا بْب أحضاف 
َها غبار  اْلوجداف وعلى جدراف الذاكَرة لوحات ٝبيَلة ال أيٌب َعَليػْ
َدة، ذكرايٌب معك تكفيِب،  النِّسياف. أحبك.وأُقَػبِّل مفاتنك اْلمَبدِّ

 وتعصمِب من فتَنة الّرَِجاؿ!!
 

فكم كنت نبيال، حْب خفت على عذريٍب وقت الذرَوة. َىَذا 
إحساس اندر ُب اْلعشق. كشفت سري ولكن أٙببِب رغم ما  

 كاف؟! أل٘ب أحرص على َىَذا ا٢ْبب الَِّذي نتائجو مستحيَلة. 
 

  أحكي قصٍب:
؟ كسر قلٍب!!  سبق ٕب أف ُأْجهضت! كاف اْلفاعل من اْلمحاـر
وابلّتإب ٓب يكن ا٢ْبل الزََّواج، إنَّك ال تعرؼ كيف ًب األمرمعي؟ 
ماذا فعل الّرَِجاؿ والنساء، كيف ٘بد اْلكراىية ابسم الّتربؾ 
ابلدين، لقد حرمت بسبب اْلقسَوة وا١بهل وا٣بوؼ والسرية من 

 ْلمستقبل؟أف أكوف أُمًّا ُب ا
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إجتمَع عليَّ نساء اْلقبيَلة ٖبربهتم ا١ْباىلية ُب إسقاط أنثى إعتربوىا 
فلم يكن ا٢بل إال ا٥برب،من طنجة، عاىَرة فأسقطوىا لألبد.

 ٥برىورَة )جنوب الّرابط(، ومنها لفرنسا.
 
 سأعود بعد شهر،ابلطبع ستستمر معي ابلشقة دبرت أمري، - 

  ا.مدة دراستك بفرنس "االستوديو"
                  

 اي أغلى النَّاس أحبك لألبد.    
 

  "زوجتك -"زبيَدة
 
 

 
 
 

 العاشرالفصل 
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ىل أصبحت زوجًا للشيعية، ِبذا العبث الذي كاف شاىدًا عليو 
رواية برىاف العسل؟ ُب لعبة الرواايت أـ مؤمن آٍب بفعلو يطلب 

فا٣بوارج فحكم مرتكب لكبّبة الزان ٨بتلف  من ربو الغفراف ؟!
يروف أبّف مرتكب الكبّبة كافر ٨بلد ُب النار. ،وا٤بعتزلة يروا أّف 
مرتكب الكبّبة ال مؤمن وال كافر بل ىو ُب منزلة بْب منزلتْب 
وا٤برجئة يرجحوف أفَّ صاحب الكبائر مؤمن كامل عند هللا بعد أف 
يكوف مقررًاابلتَّوحيد كما ال تضّر مع اإلٲباف معصية, كما ال تنفع 

أىل َف أف اإلنساف غّب منشىء إلفعالة،لكفر طاعة فهم قـو يرو ا
السنة وا١بماعة عندىم أفَّ صاحب الكبائر مؤمن إبٲبانو فاسق 
بكبّبتو ٙبت مشيئة هللا تعأب, إف شاء عفا عنو و إف شاء عذبو 
ا  ُب النار على ما كاف من العمل ٍبَّ ٱبرجو منها فال ٱبلده فيها.إهنَّ

ـ ولكن التوبة النصوح ابب النجاة،يتوب تفاصيل علم الكال
ويتجنب  مرتكب الكبّبة وينوب ويندـ واليعود للكبّبة

أما زواج ا٤بتعة ما أظن ٥با نظّبًا ُب قضية فقهية أخرى ..الصغائر
ىو: أف يتزوج الرجل ا٤برأة مدة معينة،ينتهي النكاح ابنتهائها من 

والتوارث ٯبري  غّب طالؽ.وليس فيو وجوب نفقة وال ُسكُب.
 .بينهما إف مات أحدٮبا قبل إنتهاء مدة النكاح
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أصعب ما  ,ما عرفت موضوًعا أرقِب وأرىقِب مثل ىذا ا٤بوضوع
تكتشف أف ما تتعاطف معو وجدانًيا ليس ابلضرورة ىو 
الصواب, فقد يكوف وقد اليكوف, وأف الصواب ا٤بطلق أحيااًن 

ر من ا٤بنطق بقدر عسّب ا٤بناؿ, خاصة إذا كاف لدى الطرؼ اآلخ
ما لدينا من الشك, وعنده من ا٢بجج بقدرما عندان من عالمات 
اإلستفهاـ ليس األمر أمر لـو أو تساؤؿ بقدر ما ىو أمر ٛبهيد 
لرايضة ذىنية مرىقة،ما أظن ٥با نظّبًا ُب قضية فقهية 
أخرى,فطرفا ا٢بوار ٨بتلفاف أشد اإلختالؼ السنة ترى أف ا٤بتعة 

والسنة ,والشيعة ترى أف ا٤بتعة حالؿ إٔب األبد,ُحرمت إٔب األبد
تستند إٔب مراجعها ا٤بعتمدة من صحاح وسنن ومسانيد وتفاسّب، 
والشيعة تبالغ َب إستعراض قوة حججها ابإلستناد إٔب نفس 
ا٤بصادر واإلعتماد على أحاديث واردة فيها عندىم؟ والطرفاف 

ِمَن الّنساِء إالّ  ٰبتكماف إٔب نفس اآلايت القرآنية "واُلمْحَصناتُ 
ماَمَلَكْت َأٲْباُنُكْم ِكتاَب هللا َعَليُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم ما َوراَء َذِلُكْم أْف 
ُهنَّ  تَػُغوا أبَِْمواِلُكْم ٧ُبِْصِنَْب َغَّب ُمساِفحَْب َفما اْسَتْمتَػْعُتْم ِبِو ِمنػْ تَػبػْ

ُتْم ِبِو ِمْن َفآُتوُىنَّ ُأُجورَُىنَّ َفريضًة وال ُجناَح َعَليُكْم ِفيم ا َتراَضيػْ
بَعِد الَفريَضِة إفَّ هللا كاَف َعليمًا َحكيماً",لكنهما ٱبرجاف منها 
بتفسّبات.ودالالت ال تلتقي أبًدا وال تتفق مطلًقا, بل ٱبرج ىذا 
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ىذا ؾ ويؤكده, وٱبرج ذاؾ بنقيض تفسّب بعكس ما ٱبرج ذا
لطرؼ وكل طرؼ يلقى ٕبجتو فتظنها هناية ا٤بطاؼ فإذا اب,وبسنده

ا مردود ا بدايتو وأهنَّ حائر ُب أان و  ةاآلخر يثبت لك أهنَّ
اختياري،خائف أف أكوف تزوجت متعة،وأان أرفض زواج ا٤بتعة  
كما رفضو كبار الصحابة وأئمة التابعْب عمر، وعبدهللا بن الزبّب, 
واألئمة ا٣بمسة, أبو حنيفة ومالك والشافعى،وابن حنبل، وزيد, 

خطأ أو ينتصروف  ٯبتمعوف علىالوغّبىم كثّب وىؤالء، 
وىي تقبل بزواج ا٤بتعة،وترى إنكارة ُب الدِّين من جانب لباطل،

السنة ،كأنكار الكنيسة ٤برٙب اجملدالية وعندىا ٝبًعا آخر من كبار 
الصحابة والتابعْب قد انصروه, منهم عبدهللا بن عباس,عبدهللا بن 

عيد بن جبّب, وسعد مسعود, وُأيَبّ بن كعب, وابن جريج, وقتادة, وس
بن ا٤بسيَّب, واإلماـ جعفر،وما أظن أف ىؤالء أيًضا ٯبتمعوف على 

و أاثر٘ب تكرار النسخ ُب مسألة ا٤بتعة * لباطل  خطأ أو ينتصروف

                                                 

ا حرمو  الشيعةيرى  : عن ابن  وروى مسلم ُب صحيحو عمر بن ا٣بطابابف الرسوؿ ٓب ٰبرمو وإ٭بَّ
:  : كاف ابن عباس أيمر اب٤بتعة، وكاف ابن الزبّب ينهى عنها، فذكر ذلك ١بابر، فقاؿ أيب نضرة قاؿ

: إف هللا   : ٛبتعنا مع رسوؿ هللا )صلى هللا عليو وآلو( فلما قاـ عمر قاؿ على يدي دار ا٢بديث
ما شاء ٗبا شاء، فأٛبوا ا٢بج والعمرة وأبتوا نكاح ىذه النساء، فلئن أوٌب برجل  كاف ٰبل لرسولو

 نكح امرأة إٔب أجل إال رٝبتو اب٢بجارة.
== 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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يرى أىل السنة أف الرسوؿ وتبْب ٕب أنُّو أمر إختلَف فيو أىل العلم، 
: ُحّرِـ يـو خيرب  قد هنى عنو يـو خبّب أو يـو الفتح والذين قالوا

: ٍب أبيح ُب غزوة الفتح، ٍبَُّّ هني عنو ُب اليـو الثالث من  قالوا
: وىو  : هني عنو ُب حجة الوداع، قاؿ أبو داود يـو الفتح. وقيل

: ال أعلم  يقوؿ الشافعي: ٠بعت  أصح ويقوؿ الربيع بن سليماف
وترجيح ُب اإلسالـ شيئا ُأحل ٍبَّ ُحرَّـ  ٍبَّ ُأِحَل ٍبَّ ُحِرـَ غّب ا٤بتعة 

                                                                                                        

== 

زواج ا٤بتعة عند اإلثنا عشرية "الشيعة" عن الباقر قاؿ قلت:  عن فضل الفخر الرازيُب ما ذكره و 
? قاؿ إف كاف يريد بذلك هللا عز وجل وخالفا لفالف ٓب يكلمها كلمة إال كتب هللا  للمتمتع ثواب

ى لو حسنة وإذا دان منها غفر هللا لو بذلك ذنبا فإذا إغتسل غفر هللا لو بعدد ما مر من ا٤باء عل
 شعره قاؿ قلت بعدد الشعر قاؿ نعم بعدد الشعر

قاؿ اإلماـ ابن ا٤بنذر:)جاء عن األوائل الرخصة فيها وال أعلم اليـو أحدا ٯبيزىا إال بعض 
 الرافضة، وال معُب لقوٍؿ ٱبالف كتاب هللا وسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص( 
 ى ٙبرٲبها إال الروافض(. وقاؿ القاضي عياض: )ٍبُّ وقع اإلٝباع من ٝبيع العلماء عل

وقاؿ اإلماـ القرطيب: )الرواايت كلها متفقة على أف زمن إابحة ا٤بتعة ٓب يطل وأنَُّو ُحّرِـ، ٍّبَ أٝبع 
السلف وا٣بلف على ٙبرٲبها إال من ال يلتفت إليو من الروافض(. وىذا اإلٝباع القطعي ُب 

 التحرٙب، مستنده الكتاب والسنة .
[. ولو  33عفف الذين ال ٯبدوف نكاحًا حٌب يغنيهم هللا من فضلو( ]النور: قولو تعأب: )وليست

كانت ا٤بتعة جائزة ٓب أيمر ابالستعفاؼ وألرشد إٔب ىذا األمر اليسّب، وقد ٙبققنا قياـ أمر الشريعة 
 على اليسر ونفي ا٢برج.

 
 . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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النووي فيو بعد سرده قولو والصواب ا٤بختار أف التحرٙب واإلابحة  
اان مرتْب،وكانت حالاًل قبل خيرب ٍبَّ أبيحت يـو فتح مكة، وىو ك

ـ ٙبرٲباً مؤبدًا إٔب  يـو أوطاس إلتصا٥بما،ٍبَّ حرمت يومئٍذ بعد ثالثة أايَّ
ِللت فلماذا حُ .3/553يـو القيامة وإستمر التحرٙب ػ شرح مسلم 

 ٍبَّ حرمت، ٍبَّ حللَت ٍبَّ حرمت؟
 اللهم ال إعَباض 
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 العاشرالفصل 

 
  كاف اْلوقت ذات مساء حْب دؽ جرس اْلباب. 

٫بن نستغرب َذِلَك ابلطبع؟ فال أحد لنا بفرنسا. . َخَففُت من 
ا ستتسلم اآلف ىدية  كوعد اْلَفَرْنِسية   -إزعاج زوجٍب، أبهنَّ

الذي حصلت بناء عليو على عنواف منزلنا. ولكن    -السَّابق
اْلباب؟ ! فرنسي ُب زي حكومي كانت مفاجَأة أخرى عند فتح 

ُيسلِّمِب "إعالف" ٗبثوؿ زوجٍب أماـ قسم الّتحقيقات ا٣بَاصَّة 
 بليوف؟ !

؟ ال إجابَة. .  أسألو: ٤باذا؟ ! وكيف عرفوا عنواف بيتنا؟ وما ا١ْبـر
إنَُّو موظف عمومي ٰبمل أسفارًا. أوقع على اإلعالف ُب ذىوؿ،  

ساَعة  48ضور خالؿ وىو إعالف بال أي ىوية يعلنها اب٢بْ 
ص لإلدالء أبقوا٥با فيما ىو منسوب إليها، أماـ  10السَّاَعة 

وىو ( The judicial police)قسم الّتحقيقات ا٣باص 
يشبو النَّيابَة عندان، وىو قسم يعرؼ ابلشرطَة اْلقضائية أي لو 

فهو شرطة ونيابة عمل اإلستدالالت وبعض أعماؿ الّتحقيقات. 
 مباشرة للمحاكم الفرنسية  معا واعمالة ٚبرج
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ا أخفت أمرين  إكتشفُت ٗبناقَشة زوجٍب بدقَّة ُب األمر. . أهنَّ
 وأٛبُب أف يقتصر ما أضمرتو عليهما فِهَي ُتضمر اْلكثّب كعادهتا. 

 األوؿ: أهنا ال تزاؿ ُتدمن حبوب منع ا٢ْبمل!! 
َها لعَنة لثا٘ب: أهنا أرسلت ٗبقالة جملَلة فرنسية بعد أف إستولت ا َعَليػْ

ا وقػََّعت ما كتبتو ابسم  اْلفراعَنة،ولكن اْلغريب أهنَّ
 إستعراضي:)مصرية ُب ابريس(.

فُغَرؼ اْلغاز الٍَِّب )مثلما "ىوَُّدو" اتريخ أْلمانيا اب٥بولوكست، 
صدَّعوا رءوسنا ِِبَا كانت تستخدـ فقط لتنظيف اْلمالبس من 
اْلبقع ! يبدأ اليهود اآلف هتويد اتريخ مصر!! وقد نشر مفكر 
فرنسي يُدعى بيّب ماريو ُب دوريَّة )ٙبقيق ومراجَعة( اْلَفَرْنِسية ُب 

لنَّازية صفحات بعنواف "ُغَرؼ اْلغاز ا 3مقاال من  1992سبتمرب 
حاَلة خاصَّة" تناوؿ فيها اْلمحرَقة النَّازية من زاوية علمية فقاؿ إنو 
لو كاف األساس اْلعلمي صحيحًا فإف اْلفكَرة الٍَِّب يروج ٥با اليهود 
عن إختناؽ كل َىَذا اْلعدد ُب غرؼ اْلغاز أمر غّب ٩بكن علمياً 

نفيذ َذِلَك بسبب كمية اْلمياه الرَّىيَبة اْلمطلوبة لت -وعمليًا 
 (األمر. . 

وقالت ُب النِّهاية ا٥بولوكوست غّب صحيح وغّب ٩بكن منطقياً. 
ونقوؿ إف ما ُسطر عن أخناتوف، والنيب يوسف، وأٞبس، 



135 

وحتشبسوت غّب صحيح وغّب ٩بكن منطقي. وذلك على 
 الّتفصيل اآلٌب:....( 

تها جملَلة أىذه السطور الٍَِّب بدأت ِِبَا زوجٍب مقالَتها وأرسل        
اْلَفَرْنِسية كافية لكل َىَذا الرُّعب رغم أف اْلمقاَلة ٓب  "ليرباسيوف"
 تُنشر.؟!

ا سبق ٥با أف أرسلت عدة  ولكن ابعادة اإلستجواب تبْب أهنَّ
 مقاالت سابقة..ونشرت، 

وأف حواراهتا معي ٓب تكن إال بروفو ٥بذه ا٤بقاالت فهي نوع من 
اًل،فإذا جلست للكتابة كاف تكتب ماتنشره برأسها أو  الكتاب،

وُب كل مره نكرر .األمر ٦برد كربوف وإنتحاؿ ٤باُب ىذه الرأس
 ا٤بناقشة تلمع معلومة إضافية مثل 

ا ٙبصلت على مقابل من اليورو ٥بذه ا٤بقاالت..  أهنَّ
أفهم اآلف "اْلبّب كامي" حْب يقوؿ:إف ما يُعطي قيَمة للَبَّحاؿ ىو 

ة، كذبَة ُنصدقها، ليس ُىَناَؾ أي متَعة ُب ا٣بوؼ!إنَّنا ُنسافر للُمتعَ 
السفر، ولكنَُّو فرَصة لإلمتحاف الرُّوحي، فالسفر يعيدان مرَّة أخرى 

لوثَة  -عندما أعود ٤بصر-ِإَٔب أنفسنا. ال أستبعد أف تستبدَّ يب 
٘بعلِب كلما صحوت كل هنار أتلقى أمي ابألحضاف ُب ٥بَفة 

! بقي شديَدة إنبهارًا للحقيَقة اْلعجي ا ٔبانيب وأراىا كل يـو َبة أهنَّ
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عندي سؤاؿ ُمؤرِّؽ.كيف عرفوا عنواف منزلنا؟! وإذا كاف ىكذا، 
فلماذا جهلت َذِلَك اْلفرنسية بنت اْلَفَرْنِسية، ذات الّتايّب 
اْلقصّب؟! كاف السَُّؤاؿ األخطر ىو الذي فجرتُو زوجٍب، كيف 

راضي عرفوا ا٠بها ثالثيًا وقد وقعت ابسم كودي"استع
 رجعي:مصرية ُب ابريس"؟ 

والعو٤بة،ومع  ألسئلة ٥با ٧بل َب زمن ا٤بخابراتولكن ىل ىذه ا
ا الغلفرنسا  ..ولكن ا٤بسلموف الفاٙبوف.. بالد الغاؿ ..وأعتقد أهنَّ

 نطقوىا ٕبسن نيو وليس النطق السليم.
 

 دؽ جرس اْلباب مَرة أخرى؟ 
فتحت اْلباب طَلَّت اْلَفَرْنِسية بلحمها، واتيّبىا اْلقصّب كاف لونو 

الغريب أهنا قبَّلتِب على أصفر فاقع... ليس َىَذا وقت األصفر! 
. فكاد يُغشى على زوجٍب أخرجت ىديتها وقدمتها وجنٍب.
ابحت زوجٍب، وِىَي تبكي على  -زُجاَجة ابرفاف مبهجة -لزوجٍب

ف رأت اْلَفَرْنِسية ُنسَخة اْلمقاَلة صدرىا بكل شيء.؟!  ما إ
 اْلُمرسَلة جمللَّة "ليرباسيوف"اْلَفَرْنِسية حٌبَّ حلت اللوغاريتم؟ 

ُأووه إنَّو قانوف "جيسو"، َشوَْكة ا٢ْباَلة اْلفكرية ُب  -الَفرْنِسية 
نص على "٘برٙب كل ٧باوَلة  1881فرنسا قانوف ُمْنُذ صدوره عاـ 
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رٱبية الٍَِّب تؤكد وقوع جرائم ضد اإلنسانية ٤براجَعة ا٢ْبقائق الّتا
ابلذات تلك الٍَِّب وقعت ضد اليهود، لتظهر هتَمة معاَداة 

،أوالّتشكيك ُب أعداد اليهود  .فالشك ُب ا٥بولوكوست*السَّامَية" 
 الذين ماتوا ُب ا٥بولوكوست ىو هناية اْلعآب، األمر ليس سهاًل. 

 عن هتويد اتريخ بالدي؟ ! ولكن مقاَلٍِب عن اآلاثر، -زوجٍب
)مثلما "ىوَّدو" اتريخ ذكرٌب األمر ُب بداية اْلمقاَلة  -الَفرْنِسية

فغرؼ اْلغاز الٍَِّب صدَّعوا رءوسنا ِِبَا كانت أْلمانيا اب٥بولوكست،
ُتستخدـ فقط لتنظيف اْلمالبس من اْلُبقع !( ٍب إف األمر ُب 

مقاالت َسَبق َنْشُرىا أساسو ضد اليهود، ضد السَّاميَّة.وىناؾ 
 بنفس ا٤بعُب

إف  اْلعرب "ساميوف" اي سيدٌب كيف نكوف ضد أنفسنا؟! -قلت 
 فا١بد األكرب لنا النَّيب إبراىيم؟ ! اليهود يعتربوان أوالد عم. 

                                                 
تنظر الّتورَاة إلى األمم واألجناس الَِّتيي ريرج م يم النَّميي مونيى مين منيرن ومين انميم إل ي  مين   *

يون و يودل كي  مين  عتييد ِديي الد اَنيي الو ودَ يين دتكيون الو ود يي  الّشعوب األررى أن م ك ان واحدن وبيلل  َ كو
مين أجي  إاتيات تارةر يي أحيداث  رم طا مون شعوب نام ي وغور نيامَ ي  ولييد دشيمت كي  اْلج يود الَِّتيي ميللت

الييلل اقتييرح انييم  قَنييي الرييروج ولييم  نييتطخ اْلمعررييون ومييخ مييلط األحييداث مييمن إطييار تييارةري محييدد  
ام ي اْلعالم األْلماني شموترزر لمدالَلي عميى مجموَعيي الّشيعوب الَِّتيي عاشيت ِديي الطيرب اْل ربيي مين اْلييارَّة  النَّ

وحمارةان ومي الَِّتي تمم اْلعرب واْلتامموون واألشورةون واألراموون والنرةان  األنووَ ين مرتتَطي ل و ا وتارةر ا
والو ود وتعض قتائي  اْلحتَشيين و ييول اْلعيالم اْلَفَرْنِنيي األب منيرل دمي شن إني  ونت يي أن نف يم مين انيتعمال 

ييام ي أن ييا ل نييت أكايير ميين مجييرد منييطمى لت نييور األميير عمييى اْلتيياحاون دون قنييد ِإَلييى أل دالَلييي  كمَمييي النَّ
وِني أطوارط وملامت ن دار اْليمم نورةا عننرةي     114 – 113ص  1978انظرن حنن ظاظان اْلفكر الدِّ
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إف قانوف "جيسو"، ٰبـر علينا اإلقَباب من اْلفَبَة بْب  -قالت
ؼ سَنة آال 4ويَبكنا أحرارا لندرس اؿ 1946و  1941عامي 

اترٱبيا كما نشاء؟! فلقد ُعوقب ِبذا اْلقانوف اْلمؤرخ 
اليهودي"برانرد لويس" ألنَُّو شكَّك ُب مذَٕبة األرمن الٍَِّب إرتكبها 
األتراؾ، وحكمت عليو اْلمحكَمة اْلُعليا اْلَفَرْنِسية رُغَم أنَُّو 

  يهودي،ألنَُّو إقَبَب ٩با ُيسمى حقائق ُب اْلفَبَة اْلمعنيَّة.
انك ايسيدى التعرؼ احكاـ  ٍب ضحكت من قاؿ انكم ساميوف؟

اليهود َب ا٤بّباث بْب الولد من الصلب، والولد من 
التسرى..فنسل إبراىيم َب التوراة ألوالد إسحاؽ" اليهود" فقط 
أما العرب فمهما حاولوا فهم من ا١بارية "ىاجر" ا٤بوىوبو لو من 

ففى  القرآف الكرٙب عندكموتفاسّب ما تقوؿ التوراة.ملك مصر ك
القرآف جأت ا٤بالئكة وبشرتو وزوجتو سارة "ابسحاؽ" اليهود 

فالتوراة قسمت شعوب األرض على  وحدىم ىم الساميوف؟!
نسل النىب نوح وجعلت نسل أبنو ساـ موقوؼ على الشعب 

 أماحاـ فاخرجت من نسلو ابقى األرض؟ العربى"اسرائيل"،
"معادية  َب ا٤بانيا ٰبموهنم بقانوفوالغرب َب فرنسا وَب امريكا و 

 السامية". لعبة اوالد العم الٚبيل على أحد.
 اْلمقاَلة ٓب تُػْنشر؟  -أان وزوجٍب   
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نقطَة ليست لصا٢ْبنا،أصل اْلمقاَلة ُب اْلمجلَّة،و٫بن ال  -قالت
نعرؼ َمن أصحاِبا، وال إىتماماهتم،وال اْلمصاِلح الٍَِّب تعنيهم، 

النفوذ اليهودي ُب فرنسا اب١بمعيات اْلكثّبَة اليهوديَّة.والعالقاهتا 
ىو أكرب نفوذ يهودي ُب أورواب.وىذا النفوذ قدٙب ومرتبط اب٢بياة 
اليهودية ُب اجملتمع الفرنسي، وقد ازداد بعد قياـ إسرائيل 
ومشاركتها ُب العدواف الثالثي مع فرنسا وبريطانيا على 

ابلرغم من مساواهتم ُب  ومع ذلك فإف اليهود الفرنسيْب.مصر
ا٢بقوؽ مع سائر ا٤بواطنْب الفرنسيْب ٓب يند٦بوا اندماجًا كاماًل ُب 
اجملتمع الفرنسي.واستمروا ُب التقوقع حٌب ال تذوب الشخصية 

وشدد بن غوريوف.على ىذه .اليهودية داخل اجملتمع الفرنسي
 القضية وقاؿ "إف اإلندماج ُب اجملتمعات الٍب يعيش فيها اليهود

وابلنسبة للقضية الفلسطينية ."ىو أكرب خطر يهدد اليهودية اليـو
فإف النفوذ اليهودي ا٤بوجود ُب الصحافة ووسائل اإلعالـ 

وإعَبؼ ا١بنراؿ ديغوؿ بعد حرب .األخرى، أمر واضح ُب فرنسا
ِبذا النفوذ ا٤بسيطر على وسائل اإلعالـ الفرنسية، ٩با  1967

كما أف نفوذىم يبدو .اميةجعل اليهود يتهمونو ٗبعاداة الس
واضحًا أيضًا عند السياسيْب الفرنسيْب ذوي ا٤بصاّب اإلقتصادية 
ا٤برتبطة ٗبصاّب اليهود، وكذلك داخل ا٤بؤسسات اإلقتصادية 
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على كل حاؿ ٩بكن ٕبث األمر غدًا ُب ا١ْبامَعة، أستأذف ..والبنوؾ
 ابإلنصراؼ 

إدارَة  َأَٛبثل زوجٍب أماـ –ساَعة  48ليس أمامنا سوى 
الّتحقيقات عن جرٲبَة وٮبيَّة وقد ُٙببس إحتياطيًا رىن الّتحقيق 
وقد.؟! ىل ٲبكن أال ٯبد ابِب والدتو معو؟ ! تكوَّرت زوجٍب على 
ابنها آخذة وضع ا١ْبنْب، وكأهنا تودِّعو دموُعها تنزؼ  ٓب أرىا يوًما 

أمسح دموعها وُأىدئها دوف جدوى. . أحتمي   -ِبذا اإلهنيار
انس ما  -َعْقل، واْلمنطق وأان ُأىدِّئ من روعها. . كانت تقوؿابلْ 

وهللا أنت مكدبٍب ال ِذكر ُب الّتوراَة  -حدثها اُ تعرفش ربنا!!. 
لبعث وَجنَّة وانر وحساب وآخرة، دائًما مكافَأة هللا لعباده وعقابو 

 ٥بم َيُكوف فورايً ودنيوايً؟ !  
شيء. ما رأيك لو  ىل لنا ُب فرنساارد تقوؿ ماذا سنفعل؟ 

تركناىا؟! إف لدي خطَّة ذات نتائج مزدوَجة، فتكوف خطَّة 
ىروب، وقد تكوف كوميداي نضحك منها، األمر يتوقف على 

 ا٣بطورَة. اْلمهم ال تسإٔب إنطلقي معي ابلّتنفيذ. 
إنتبهت،وأعطتِب اإلىتماـ اْلمطلوب،ىزت قليب من األعماؽ 

 بداخلي، بسطت راَحٍَبَّ للسماء:، فعدت لبقااي اْلُفرساف  ٢بزهنا
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"اللهم اجعل ُحزننا رمادا كما قلت لنار إبراىيم" كو٘ب برداً  
وسالما" ضحكت وِىَي ٛبسح دموعها فأدركت أف النَّحَلة فطرهتا 
ا من أسَرة بشوات، من الذين ال يعرفوف  الطَِّبيَعة ملَكة؟ إهنَّ

ستهبطْب  أىبط ألتدبر خطورَة َىَذا اإلعالف وأَْنت.الضغوط.
بعدي ومعك علي، فتذىيب للكوافّب فتقصي شعرؾ قصّبًا،ٍب 
تشَبي ابروكة صفراء،ويثبتها لكي اْلكوافّب إبحكاـ ،وأشَبي 
أيًضا ابنطلوف جينز ضيق آخر صيَحة،ال أريد أف أرى َىَذا 

ا خطَّة ىروب.   اإلندىاش ُب عينيك، إهنَّ
 ها؟ ! أال من أمل أف تكوف ٦برد كوميداي نضحك منقالت: 
ـ سنغادر.. سبعة سنوات منُذ  قلُت: أحُن ٣ببِز أمي..خالؿ أايَّ

 زواجنا،وأنِت الُتضحْب، بل يزيد غموضك ..كفى؟!
 ىل كنت ُأُعنفها ،أـ ُأعنف نفي؟أٓب أكن البادىء ابلغموض!

ىل هنرب فعال من قانوف جسو..أـ من زٯبة متعة من مغربية 
 ٠براء؟

ة من مالبسنا اْلقدٲبَة، وإ٘بهُت تركت اْلمنزؿ قبلها حامال ٦بموعَ 
ِِبَا ِإَٔب اْلمغسَلة وطلبت غسلها وكيَّها، كنت أحب أف يظهر 
األمر وكأنَّنا ُب حياتنا اْلعادية وقبل الذىاب ٤بكتَبة ا١ْبامَعة، 
إشَبيُت تذكرتْب سينما حفَلة اْلمساء للتمويو!! إحساس أبّ٘بِ 
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عليَّ إتقاف  يفرض -وإف كنت غّب واثق من صحتو  -مراقب 
يِنَما ُب خيإب ُمْنُذ فعلها السَّادات يـو  ا٥بروب. كانت خطة السِّ

حذؽ وداىية .ىل إنتابتو إحساسي وخوُب أـ كا  قياـ الثورَة
فلم  *"جيسو"سياسة؟! ُب مكتَبة ا١ْبامَعة تبيَّنت خطورَة قانوف 

ملفات اْلمحاكم ىكذا عرفت األمر من  -تكن اْلَفَرْنِسية مباِلَغة 
كانت ُىَناَؾ    –اْلمطبوع أحكامها سَنة بسَنة ٗبكتَبة ا١ْبامَعة 

مسرحية إ٠بها "صديقي فريدريك"  تروي قَصة إضطهاد طفل 
يهودي ُب أْلمانيا فيما بْب ا٢ْبربْب اْلعا٤بيتْب، ُمدرِّس إبحدى 

                                                 
*
يُكشٔ ٔقٕع اْنًحشقَت إَطهقٕا جًيؼاً يٍ ػباَءة يفكش فشَسي يُذػى " بٕل ساسيُيّ "   

ً بؼُٕاٌ )أكزٔبَت أٔنيسيٕس( ركش فيّ أٌ اْنًحشقت 1951َشش ػاو  يجشد يؤايَشة  كخابا
يٕٓديت ػانًيت، ٔأٌ كم اْنٕقائغ انَّخِي حذرج فِي يؼسكشاث انخّؼزيب كاَج يجشد أفؼال 
َِْسي اْنقذيى فِي صفٕف  فشديت يٍ سجال انصاػقَت األْنًاَيت، ٔإَضى نزنك اْنًقاحم اْنفََش

َِْسيت " يٕسيس باسديك " ٔنى يحاكى انيٕٓد ساسيُيّ بقإٌَ ج قأَيت اْنفََش ًُ ى اْن يسٕ، نكَُّٓ
 إَخقًٕا يُّ شش إَخقاو فِي شخص حهًيزِ " سٔبشث فٕسيسٌٕ ". 

َِْستي سفت   ِّ ٔكاٌ أستخارا  نتبد   اْنفََش ٔكاٌ سٔبشث فٕسيسٌٕ ْٕ أشٓش حالييز ساسيُيي
ػُتذيا  1961بذٔسِ ٔقٕع اْنًحشقت ضذ انيٕٓد كاَج بذايت إَكاسِ حقيقَت ُغَشف اْنغاص ػاو 

ٔصم إِنَى إقُاع حاو بؼذو حقيقخٓا. رى بذأ فِي إسستال خطابتاث إِنَتى قشأ يؤنفاث ساسيُييّ، ٔ
َِْستيت ححًتم أفكتاَسِ ٔفتتي ػتاو  ت  1987صتحيفَت نٕيَٕتذ اْنفََش َشتش يقانتّ انَّتِزح أحتذد ضتتجَّ

شتتذيذَة ٔانتتزح حًتتم استتى )أكزٔبَتتت أٔشتتفيج( ٔانتتزح اػخبتتشِ انيٓتتٕد اْنبذايتتت ا ستتخشاحيجيت 
يخ، ٔأػقتتب فٕسيستتٌٕ يقانتتّ بسهستتهَت يتتٍ اْنًقتتا ث فِتتي اْنحقيقيتتت نًُكتتشح حقتتائا انخّتتاس

صحيفخي: نٕيَٕذ ٔاْنفشَسيخيٍ يحًم َفس أفكاسِ اْنًُكش نهًحتاس  بشتكم أكزتش إسخفاَضتت 
. ٔ قشس انهٕبي انيٕٓدح أٌ األيش قذ صاد ػٍ اْنحذِّ َيتَغ 1982ٔ  1981ٔحُظيًاً بيٍ ػايي 

ًُالحقتتاث اْنقضتتائيت ضتتذِ ٔأ تتت  1982داَتتّ قتتإٌَ جيستتٕ ػتتاو فٕسيستتٌٕ. فبتتذءٔا اْن ًَ بخُٓ
اْنؼُُصشيت ٔإَكاس حقائا انخّاسيخ ٔانخّحشي  ػهى اْنكشاْيت اْنؼُصشيَت. ْٔتاجى فٕسستيبٌٕ 

انخّؼذيالث اْنجذيذَة ػهى قإٌَ جيسٕ فابيٕ ٔٔصفٓا بأََّٓا يقيتذَة نحشيتت اْنفكتش  1991ػاو 
ُتغ انيٓتٕد يتٍ يالحقختّ قضتائيا ػتذَة ٔاْنبحذ انخّاسيخي فِي فشَسا، نكٍ رَِنَك ا حجاس نتى يً

 . 1991ٔ 1988يشاث بيٍ ػايي 
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اْلمدارس الثانوية اْلَفَرْنِسية ويُدعى "جاف اوي بّبجيو" رأى أف 
نظاـ الّتعليم اْلَفَرْنِسي ال يقدـ ا٢ْبقائق الّتارٱبية ا٢ْبقيقية ُب فَبَة 
ا٢ْبرب اْلعا٤بية الثانية كما ينبغي، وضع نقطَة نظاـ أماـ ُطالبو، 
وَعِقب عرض ىذه اْلمسرحية قاؿ: ال أريد منكم أف تتأثروا بكل 

قدية تلك اْلمشاىد الٍَِّب رأيتموىا. تناوؿ األمر من النَّاحية النَّ 
قائال:" ستالحظوف أف اليهود الذين ماتوا ُب ُمعسكرات الّتعذيب 
أقل بكثّب ٩بَّا يقولونو لكم، وغالبية اليهود الذين ماتوا لقوا 

 مصرعهم من آاثر حصار ا٢ْبُلفاء ٥بم ُب اْلُمدف األْلمانية 
أما "ُغَرؼ اْلغاز" الٍَِّب صدَّعوا رءوسنا ِِبَا فكانت ُتستخدـ    
كانت تلك ا١ْبمَلة اْلعابَرة الٍب "لتنظيف اْلمالبس من اْلبقع  فقط

نطق ِِبَا اْلمدرس اْلَفَرْنِسي كافية جدًا لكي يبدأ اللويب اليهودي 
ُب ُمالحقتو قضائيًا وجنائيًا ومدنياً!! فقاـ أولياء أمور الطُّالب 
بتقدٙب شكوى إلدارَة اْلمدرَسة ضدَّه وحوكم ٗبوجب قانوف 

َفَرْنِسي" بُتهَمة اْلعنصرية وُمعاداة السَّامية وإنكار وقوع "جيسو الْ 
شهرا وبغراَمة  12جرائم ضد اإلنسانية، وحكم عليو اب٢ْببس ٤بَدة 

آالؼ فرنك َمَع هتديد صريح إببعادِه من السلك  10قدرىا 
 الّتعليمي ُب فرنسا. 
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وِإٔب جوار اْلُمحاكَمة شنَّت ٝباعات الضغط اليهودي ٞبَلة 
إعالمية شرَسة عليو َوَصَفْتو فيها أبنَُّو انزي يُبثُّ ٠بومو ُب آذاف 
الطُّالب وتعقبوا كل ٧باـ يدافع عنو، وصنعوا لو اترٱبًا أسود 
يصعب ٙبديد حقيقتُو من زيفو. عند ٧باكمة "جاف أوي بّبجيو" 

َفَرْنِسي جلست زوجتو ُب قاَعة اْلمحكَمة تتلوا أماـ اْلقضاء الْ 
آايت من اْلكتاب اْلُمَقدَّس وِىَي تر٘بف، بينما جلس ىو ىادائً 

 وعلى وجهو إبتساَمة ال ُمبالية 
وعندما سألْتو اْلقاضَية: ىل تؤمن حقًّا أبف ُغَرؼ اْلغاز النَّازية ٓب 

 توجد قط؟ 
ذا تسألونِب سؤااًل ٯُبّرِـ ٤با )قاؿ  إتسعت إبتسامتو الالُمبالية. 

اْلقانوف اإلجابَة عنو؟ ليس من حقي وال من حق أي ٨بلوؽ أف 
يبدو أف (   *يفكر ٦برد الّتفكّب ُب اإلجابَة عن َذِلَك السؤاؿ

اليهود لن يَبكوا أحدًا ُب دراستِو يومًا واحدا إذا تعلق األمر 
لو لـز األمر، بتارٱبهم دوف أف يالحقوُه وٰباكموُه وٲبزقوُه إراًب 

                                                 

تاحث تارةري مو مرنارد نوتون أنتال اإلقتناد اْلَفَرْنِني مجامَعي لوون الَِّلل نشر عام   
ِدي مجَمي " إقتناد ومجتمعات " اْلَفَرْنِن ي تعنوانن دور اإلعالم ِدي ت ووب اْلوعي  1989

حاد وقوع اْلمحارق النَّازةين دالحي  الو ود قمائ ًا منفس الّشك  اْليومي  أنكر د   تشك  
 الحادِّ وحاكموط  ام أدانوط تموجب قانون ج نو
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وُب نفس اْلوقت سيذٕبوف كلَّ َمن ُٰباوؿ إضاَفة حقائق جديَدة 
 للتاريخ تضم اْلمذابح الٍَِّب يرتكبوهنا ىم.

  فهل يَبكوننا؟! 
كانت أغرب قضااي ٧ُباكَمة ُمفكِّر ٗبوجب قانوف جيسو ِىَي 

أعداد من  3قضية اْلمؤرخ اْلَفَرْنِسي"جاف بالتْب" الَِّذي أصدر
٦بلة اترٱبية نشر فيها عدَّة مقاالت تتناوؿ اْلفَبَة فيما بْب ا٢ْبربْب 
اْلعا٤بيتْب، وتوصَّل فيها ِإَٔب نفس ا٢ْبقيَقة األساسية الٍَِّب يتوصل 

يها كل من ُٰباكم بقانوف جيسو أف اْلمحرَقة النَّازية ُب ٦ُبَْملها إل
٦برَّد أكذوبَة كبّبَة، وكالعاَدة أطلق اللويب اليهودي قانوف جيسو 
ُب مواَجهتُو. لكن اْلمفاجأة الٍَِّب إصطدـ ِِبَا اليهود كانت 
إستحاَلة تطبيق قانوف جيسو على الدَّْورايت الٍَِّب تفصل بْب 

عدادىا ُمدَّة زمنية طويَلة، وكانت ِىَي حاَلة بالتْب الٍَِّب  صدور أ
كانت تتخلَّل فَبَة ُصدور أعداد دورية ُب السوؽ اْلَفَرْنِسي فَبَة 

 طويَلة، أال أف َذِلَك ٓب يوقف اليهود؟! .. 
. إستخدموا ُنسَخة 1990فلم يستخدموا قانوف جيسو لعاـ   

دموا مادَّة فيو تنص وإستخ 1949قدٲبَة للقانوف صدرت عاـ 
على ضرورَة ٞباية اْلقصر من اْلمواد الٍَِّب ُتزيِّف حقائق الّتاريخ 

جهات يهودية ٨بتلَفة،  3أْلف فرنك لػ 30و٪بحوا ُب تغرٲبو: 



146 

ونصحوه أبف يكف عن ا٣بوض ُب مثل ىذه األمور حٌبَّ ال تصل 
 300و غرامتُو ِإَٔب ا٢ْبد األقصى الَِّذي ُٰبدِّده قانوف جيسو وى

 أْلف فرنك. 
 
 
 
 
 
 
 

 االخّبالفصل 

 
 أخرج من ا١ْبامَعة،فأجد ُب وجهي وجهًا أعرفُو منُذ سبعة سنوات

ا الكاتبة الٍب أوقعتِب ُب شباكهها بداية زواجي،ٍبَّ فسرت  ، إهنَّ
ا ٙببِب ككاتبة  تريد٘ب حربًا للقلم ال للغراـ؟ ٓب أتوقع  األمر إهنَّ

 اؿ"جرسة" ا٤بكتوبة عِب ُب روايتها، كتبت
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ٰبدث ذلك أيضاً  –) كما ٲبكن أف نقع ُب ا٢بب من أوؿ نظرة 
عشقو قلمي ليكتب عنو كاف رجل للكتابة ٲبلك  -عند الكتابة

التناقض ا٤بولد لألحداث أحبِب كأمّبة وأحببتو كرواية أكتبها ُب 
و قدر أ٘ب ٓب أفهم العشق!! ذلو قلم أنو ٓب يفهم كاتبة وذل

 (...  !رجل؟
  من يصدؽ نسائي كلهن ُب فرنسا؟

 ومَاٮبِب أف خرجُت من ا٢بب حياً..ومَاٮبِب إف سقطت قتيَبل
أ٘باىلها..ولكن العيوف مست العيوف،فأقبلت ضاحكة..ولعلها 

 فرحت بصحبو عاشق قدٙب، يرتكب نفس األخطاء أبطراد؟!
 الكاتبة: أنت ُب فرنسا؟ الدنيا قرية صغّبة 

 أان:  ولكن أنت ماذا تفعلْب بفرنسا؟  
قالت:ترٝبوا الرواية الٍب ٓب تعجبك للفرنسية وأان ضيفة على 

 ا٤بعهد العريب الفرنسي الٙبدث عن ٘بربٍب ُب الكتابة
 ٘بربتك قلتيها َب روايتك - قلت

بذاتة ولكن رجل :" اتركة.. ليس ٕبثا عن رجل آخر قلٌب 
الكماؿ مشوار الكتابة!! فالكتابة عند ا٤براة فبها التعدد: مثُب، 

 ٘بربة غانية. .وثالث، ورابع ايلغواية الكتابة !! (.
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ا أقوؿ لو -قالت  :الرجل الذي ُأحُبُو ال أفرض عليو حيب..وإ٭بَّ
أستمر أنت ُب مشاعرؾ األخوية ودعِب وعشقي..حٌب ُأشفى 

قلمي ىو ٕبري  !!ذا ٓب تعمل ِبذة النصيحةفلما يب منك.أو ٘بن
بيِب وبينو مد وجزر يناديِب أسرع إليِو أرٛبى على صفحة ورؽ 
بيضاء أستسلم لألحبار كما ٓب إستسلم ألي رجل وكيف ال أفعل 
أليس ُب اإلستسالـ للكتابة أٝبل ا٢برية ..اي أي رجل القلم 

  .بيننا
مع  "ليوف "٠باحة إقَببت ُب ترضية تضع قبلة على شفٍب مهتبلة
كعادهتا قد  كانت العشاؽ ،ولكِب ردهتا ُب سابقة ٕب تعجبت ٥با؟

وضعت صدرىا ُب مشد )سونتياف( أصغر منو بدرجتْب ،وتركتو 
 يصرخ من الضيق ٙبت رقبتها.

ٙبمل شخوص ٧بربٌب إذا خرجت للورؽ ؟ كيف أحلم  -قالت 
، شأف ٯبب أف يكوف»برواية ٙبقق ما قالة )فلوبّب( عن ا٤بؤلف 

هللا ُب الكوف، موجودًا ُب كل مكاف،لكنَُّو ال يُػْبَصر ُب أي 
  «مكاف
  !!لكنَّهم يبصروننا- تقُل

األديب يدخل كالبوليس بدوف  كيف اليبصروننا؟ والنقد  -قالت 
إذف النيابة غرفة الرواية ويفتش ٧بتوايهتا ويتلّصص على أسرارىا، 
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سريرىا، ومرآة ٞبّامها. وأدراج خزائنها، وألبـو ّصورىا، ورائحة 
  ا٤برآة الٍب إعتادت وجهها وخّبأت تضاريسة

ٓب يكن النقد بل األصدقاء،لقد فضحتيِب بكتابة  - قلت
سو فوؽ ا٤بخدع زكرتيها  افوتوغرافية حٌب لوحٌب ا٤بقلدة لبيك

كانت روايتك كحقيبة كثّبة ا١بيوب السرٍيٍة مرتبة بنية تضليلية 
شغولة بَبتيب حقيبة ذاكرتك ُب فمنذ الصفحة األؤب تبدين م

غرفة خاصة،وكأنَّك التشعرين بوجود القارىء..ولكن القارىء 
فَبوحى لصص على ذاكرة مبعثرة على سرير؟!اليقاـو شهوة الت

تقص عليو أسرارًا ليست سوى أسراري! فإذا بنا تكتشف أنك ٓب 
عطري.! فا٢بقيبة كثّبة منامٍب،أدوات حالقٍب،سوى ثيايب، ىتبعثرِ 

 -٨بدعك إال "جيب واحد" منها على ىا١بيوب السرية ٓب تفرغ
 ذاكرٌب أان ؟!

فإذا بك تتلصصى علي،ُب الوقت الذى توقع القارىء أف  
؟!بعد أف اقنعت القارىء أّنك يتلصص عليِك ؟! فّبا٘ب عارايً 

 ستخلعْب تنورتك؟!
خطأ غّب مقصود،أثناء اإلنشغاؿ بتنظيف سالح  - قالت

كل ماُب األمر إفَّ  لتوىم جرٲبة ٧بربة مدبرة؟الكلمات، فال داع 
مع ه ؟! سَب تريد أنت الذي كنت   -القلم شد سوستة ا١بيب 
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حْب تكوف كائنًا حربايً  للقلم سطوتو؟أف الرواية التعرؼ السَب؟ 
فال ٚباؼ من رؤية نفسك عارايً،الخوؼ عليك من قشعريرة 

وبدأت   مر٘بفة على الورؽ أماـ بركة حرب.لقد إنتهيُت كشخص
 كشخصية.

قلت: من ٰبب ال يقبل منطق الرواايت..لقد كنت ُب قصة 
٘بسس ال غراـ ؟ لقد كتبتيِب،حولتيِب من ذات،لشٓبء آي 

 فهل إخَباؽ ا٢بياة الشخصية التنصت على األخرين،شٓبء.
 ٩بارسة حيل النصب العاطفى ُب الرواية مباح؟!

رواية "التلصص" اقرات  ؟قوٕب أنِت ماحدود الرواية لديكقالت:
لصنع اللة إبراىيم غواية الكتابة انلت ابيو؟ إف"حناف الشيخ" 
ا غواية الكتابة  أتخذىا غواية الكتابة ٢بد فضح سّبة أمها إهنَّ
 ..ذنبناً ٝبيعاً.جرائم حربية .نّباف صديقة قدر سردى أٞبق ا٣بطى

فأان مؤمنة بعبارة الشاعر ٩بدوح عدواف:" الكاتب ال أسرار لو 
 ابألصل يكتب أسراره" ألنو
ا جنس بال الرواية جنس عصًى جعلٌب   :قلت على ا٢بد ، إهنَّ
بل وطفيليًا إذ ال شيء ٲبنعة من أف يوظف لغاايتة  ؟!قانوف

الوصف والسرد وا٤بسرح وا٤بقالة،والتحليل، وا٤بونولوج، 
 ؟  اانوا٣بطاب ،و 
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وكيف الأكتب عن رجل يقع َب الغواية َب شهر عسل  قالت:
! ىل أنت حزين ألنك كنت ُب شروع ُب ا٣بيانة معي؟! عرسو؟

 عليك أف تقدر لقلمي أنَُّو أهنى الرواية قبل أف يصل غيك ٤بنتهاه.
وتشرحها  أمسكت بنسخة روايتها ا٤بَبٝبة للفرنسية تنظر فيها

  وتقصها على..وتتنبأ ٗبا ٰبدث ٔب.وٛبُب نفسها بنوبل ٧بفوظ
لغالؼ فرنسى صورة  خدعكانت لوحٌب ا٤بقلدة لبيكاسو فوؽ ا٤ب

 ايال الواقعية .. ايال ا١باسوسية.. ا٥بوى!
أهنيت اللقاء بتسليمها تذكرٌب السينما واإلشارة ٥با لدار ا٣بيالة 

 ٧بل العرض
الت:٤باذا تذكرتْب؟ مستمر َب إىانٍب، غانية أان يسهل علي ق

 إٯباد رفيق ابلسينما
 أخرجت شعالتها وأحرقت التذكرتْب..وإنصرفت

 .. روايتها بْب اصابعىتركت 
أٝبل الرواايت  اتذكر نصيحتها الٌب أخذهتا عن الروائى "كامو": 

قلبت صفحاهتا وجدت ىذا  98تلك الٌب تقرا من الصفحة 
  عُب البصر وغض كامراة  ةاعجبت ) : 98بروايتها ص
 عند حروَب؟!اٗب يعشق وٓب خصرى غراـ َب وقعككاتبة؟!
 ( عارى. من اخجل ذلك اكتشاؼ
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ما زلت أتساءؿ أين أضع حبك اليـو ؟ أُب خانة األشياء العادية 
جنوف  أو نوبة صحية أو زلة قدـ .الٍب ٙبدث لنا يوماً كأَيو وعكو 

؟ أـ أضعو حيث بدأ يومًا ؟ كشيء خارؽ للعادة ، كهدية من  
 كوكب ،ٓب يتوقع وجوده الفلكيوف . ترى من على حق ؟! أان

اترٱبياً معك، أـ أنت من ٙبسْب أف مكا٘ب ىو ا٤بتوىم أَف ٕب حقاً  
  صفحات روايتك ؟

 
أرضي. ُمسَتحيل أف وال أرض ا٥بوى ٓب يُعد َصْدر فرنسا موطِب.

و ِإَٔب صالوف حالَقة أبقى ُىَنا... فهنا يبكي على بعضي بعضي. أ٘بَّ
على ا١ْبانب اآلخر من اْلميداف اْلواسع، إحساس أبّ٘بِ ُمراقب 

إنَُّو  يفرض عليَّ فكَرة التّنكُّر؟! -من صحتو  وإف كنت غّب واثق
ؽ أف ٰبلق شعري"زيرو"  ا٣بوؼ اْلغامض.أطلب من ا٢ْبالَّ
وللدَّىَشة  طلب مِب أف أختار بْب عدَّة قصَّات! تنتهي ا٢بِْالَقة، 
أنظر ُب اْلمرآة فأجد شبيو "لبوؿ برينر" أشهر ٩بثل عا٤بي أقرع 
َلة  .أترؾ اْلمكاف.ٓب يبق إال ا٥بروب َمَع زوجٍب ا٢ْبسناء اْلُمعدَّ

ناعي، ٚبرج من فرنسا بدوف حجاب بفقو ابلشَّع راألصفر الصِّ
 الضَُّرورَة ومنطق اْلُغربَة؟ 
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كن أف تدعو٘ب فرنسا لوليَمة للحزف..أتكوف ىذه األْرض ٲباُ 
قصٍب َمَع فرنسا ٥با عدَّة  وا٣بوؼ ابلّتساوي ؟ ٧بَبَفة للعشق.

َقَدر. بداايت، ولكن أتٌب النِّهاايت غّب اْلُمتوقػََّعة إهنا َمقاِلب الْ 
ُيصبح ما َحلمنا بو صغّبًا، اتفهاً، إذا ما َتعارض َذِلَك َمَع أْمَننا 
وحريتنا، ُسلَّم األولوايت يتغّب فجأة فال يبقى إاّل أمل النَّجاة، 

   أ٥بذا قاؿ )سارتر( عن األحالـ واألما٘ب: األمل اْلَقِذر !! 
، عرب ٕبر إٔب بريطانيا فيما ُيشبو رحالت النُّزَىة اْلبحريَّة هنرب

 .اْلمانش. ٬برج أبرواحنا فقط اتركْب آمالنا أيكلها ا٣بطر
ٓب أنس أْف أضع مفتاح األستوديو ُب ..  أحن ٣ببز أمي.؟  

 مظروؼ بصندوؽ بريد ا٤بغربية صاحَبة اْلبيت.
 

وكأَنػََّها واقَفة  "زليخة" ٢بظَُتها انكسرت أشعَُّة الضوء وشعرت ِِبَا
ي قِ ٔبسدىا اْلفارع اْلممتلئ بال ترىل أشعر أبصابعي بْب أصابعها 

َقة أـ رغَبة ال تكف ،أىي حقي عناؽ حار رائحتها ُب عبق اْلمكاف
٠بعتها   اْلعقل ٞبى ا٣بياالت الٍَِّب ال َيْكبح ِٝباَحهاعن اْلمثوؿ.

 هتمس ٤باذا أعتزلتُب؟ 
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وىو يتضرج ابالنفعاؿ وينضح وجهها خفيف السمرة يظهرٔب 
عرقا ينحدر فوؽ رقبتها ويلصق بلوزهتا البيضاء ا٣بفيفة, أشم 

  رائحة جسدىا ٩بتزجة برائحة الربفاف والتوتر وعرقها
 عتزلك..إ : من داخلى صحت

..أان قدرتيو بيننا ىو وقت فرنسا معىا جاء وقت الفراؽ فم
 وقت فرنسا مضى...فار منها..اتركها.

  ؟َب الفرار ننجحأٲُبْكن أف 
 أٲْبكن أف ٪بد ِمَْباسا ُمتاًحا للبهَجة؟

 
 

 ٛبت
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