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 :فرشة
 

دفعىن القدر إلعتناق الفكرة بعد أن كانت جمرد " هاجس" حني حضرت 
)خريف  دردشة للروائى "خريى شلىب" قال فيها: أن كتاب هيكل

الغضب( عمل روائى ابمتياز؟! ملاذا ال تكون الرواية حبث طويل ملىيء 
 ابملعلومات وسرد مجيل 

 
عام ترك يفوق اخليال، ففى نفس ال 2008 وكان الواقع بداية من عام

( املقاالت الطويلة ) املستطردات( للرواية نفسها هكذا )جيلربت سينويه
ببحث خمطوطات ودراسات عن"اخناتون"  ن مشغوالا خبط لذق. فقد كا

) املستطردات( ابلليموند املقاالت الطويلة لكتابة سلسلة من 
أن  .ولكنه وجد ازمان اترخيية منقطعة،واحداث مقطوعة،وفكرالفرنسي.

 "اخناتون اإلله اللعني"اخناتون   الفجوة ابخليال فكانت روايته عنيصل 
 –وضع فيها كل ماوصل له من حبوث وكتب مقدمة تفسريية طويلة  

قال فيها: " على الرغم من الفجوات الكثرية الىت خترتق   –خنتصرها 
ألهنا الفرتة الىت توافق  اتريخ "اخناتون" إال أهنا ماانفكت تغرى اخليال،

وأمام  آله واحد للناس عرب حماولة  أوىل لتوجيد آلة مصر القدمية، طلب
الغموض ونقص التفاصيل ىف املراجع واألاثرات، كان اللجؤ إىل 
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األستنتاج دائم احلدوث. وبدا ىل أن إضافه نفحة روائية أمر ال مفر منه 
،وهكذا عدلت عن تسطري مقاالت ترضى ابحث الدقة العلمية، وبدى 

 "كذبة حقيقية ،أوحقيقه كاذبة ".أن ماأجنزته
 ارجرائد أن أغوص ىفوقت عملت ابلصحافة كنت كل ماأفعله وألىن  

"الدسك" وأنتحل موضوعات سبق نشرها ىف القدمية بغرفة األرشيف
جديد كمن يضيف لزيت اخلروع بعض  أعوام سابقة،وأقوم بتبيضها من

مبا خيلب لب رئيس التوابل،من البالغة اللغوية ومزجها برومنتيكة جوفاء 
من سرقة عبق زهور  اكل عسله  ةوهكذا كنت كالنحل،التحرير

طورت طريقىت ىف الصحافة،لتكون طريقة حنو الرواية،عمل ملف اآلخرين.
مستلهماا من  م ىف أحضاهنا معتمدا على اخليال،للحوادث والوقائع مث النو 

 "ت سينويهجيلرب " الطبيعة وقتها ىف حدوث احلمل والوالدة،واضعاا لتجربة
ىف التحول من الصحافة للرواية كل اعتبار.وظللت احلم بكتابة من هذا 

 النوع :كذبة حقيقية أوحقيقه كاذبة 
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 الفصل األول
 
 

 أبجازة أىن رغم البيت ترك ومطره سقيعه مع اليفلح شتائى يوم صباح
 )البلكونة( النوم حجرة لرتسينة تنظيف عملية حنو نفسى هبمة أستدعيت

 من البد وجدت الصحف حبرمن ىف غاصت وقد ملكتبة حولتها الىت
 النوم حجرة عن يفصلها الذى الشيش فتح من أمتكن حىت منه التخلص
 الىت للكتب أعود وحىت للبيت هلا الوحيد مناملك من الشمس لدخول
 ..واختفت ارجرائد قاع ىف غاصت
 الفاصل الشيش ىف فتح الذى ارجزء من جبانىب اإلنزالق إستطعت بصعوبة

 وجدت )البلكونة( الرتسينة لداخل ودلفت والبلكون، النوم حجرة بني
 الصحف رحب فوق نصفها طفى وقد ابراهيم هللا لصنع "ذات" رواية

 ما بطريقة أدخلها ارجرائد من بكمية روايته دفأ قد الروائى الفوضوى،كان
 نظافة محلة كلىتمش نفس من يعاىن كان  انة يبدو "املنت" النص داخل
 فهل لرواية!! القمها ابلزابلة،وإمنا ارجرائد يلق مل فهو ؟! لروايه حتولت
 مهم؟ لشىء الرتسينة نفاايت تصلح

 يكتب عيسى ابراهيم ": م2006 و 0072 سنوات: القدمية ابرجرائد
 النكت عن وموضوع أبوهم؟.. عزبة مصر أن املسؤلون يعتقد ملاذا عن:

 )أن تالنك هذه من (املصريني نكت الرئيس) يسمع هل عنوانه السياسية
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 ؟!ابنه له خرج دعكه وملا الدين الءع مصباح وجدفيحان" رئيس"دولة
 ختبيط كان  هل هاقهق العفريب( شاركت له فقال هنا؟ تفعل ماذا له: فقال
  ؟!الصخب هبذا احللل

 يشرب املتدين مصر شعب(: 2008 ىف األمة :صوت)جريدة مانشيت
 كان  إذا ..الزجاجات عدد ختمني احاول ؟سنواي جنيه مليار1,5ب برية

 جنية؟! 30 الزجاجة سعر
 

 الرتسينة غواية
 بني ابلبحث بوليسية تفتيش حلملة نظافة محلة من حتولت محلىت هاهى 

 الورق مع الكربون اكسيد اثىن بفعل صفراء صارت الىت الصحف اوراق
 .املمزقة شبه القدمية والكتب القدمي!

  :.. فيهحبث ممزق من بقااي كتاب قدمي 
هذا ما أدى إىل بروز تيارات عديدة ختلف العلماء يف مفهوم الرتاث، و ا

تتعامل معه على أساس ذلك الفهم و نفصل أّن تفهم الرتاث بطريقتها و 
اخلالف األكرب بينهم يكمن يف: هل الوحي أي القرآن و السنة داخالن 
يف إطار الرتاث أم أهنما منفصالن عنه؟ ويف كيفية التعامل معه: هل يعترب 

أو قده أو االضافة عليه أو رد بعضه،الرتاث مقدسا ال جيوز مراجعته أو ن
رياث، منظور يف لسان العرب أن الورث، واإلرث، واملذكر ابن .غري ذلك
ما خيلفه الرجل “ واحد،مث ذكر معىن الرتاث أبنه:كلها مبعىنوالرتاث،
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من عقيدة، وثقافة،  ما ورثناه عن آابئنا“فالرتاث  ” لورثته
 وصناعات وسائر املنجزات األخرى املعنويةوفنون،وآداب،وقيم،

اإلهلي )القرآن والسنة(، الذي ورثناه ويشمل كذلك على الوحي  واملادية
 انت اليت جتذرت من الوحي احملمديفالرتاث ميثل کل املکو .”عن أسالفنا

وفلسفة والهوت وغري  وانتشرت عرب التاريخ واحلضارة اإلسالمية من فن
فالوحي هو کائن حي متصل ابلسماء وينبوع للحاجة الروحية ذلك،

اإلسالمي مصطلح شامل يتسع لكل ما الرتاث ف لإلنسان يف کل العصور
واجتهادات العلماء  له عالقة ابإلسالم من نصوص القرآن والسنة النبوية

واخلالف احلاصل  السابقني يف فهم هذه النصوص وتطبيقها على الواقع
نصوصا دينا مقدسا جيب االلتزام به، أو  حول ما إذا كان هذا الرتاث

، ونتعامل معها على أهنا اتريخ ينقل واجتهادات مرتبطة أبزماهنا وأماكنها
لنا جتربة بشرية قابلة للنقد والنقض والتعديل والتطوير مبا يتناسب مع 

انقسم املتعاملون مع وقد  الزمان واملكان والظروف اخلاصة بكل عصر
  .مالرتاث إىل ثالثة أقسا

ون أن الرتاث كله القسم األول: النصّييون أو الظاهرييون وهم الذين ير 
دين مقدس  - واالجتهادات البشرية على حد سواء النصوص الشرعية

الوقوف عند كل جزئية من ومكان وجيب االلتزام به، و  ،صاحل لكل زمان
مستدلني بقوله صلى هللا عليه وسلم: )َمن أحدث يف أمران هذا   جزئياته

فحكموا على كل إضافة يف هذا  ))أخرجه البخارىما ليس منه فهو رد( 
وأمت الرتاث ابلرد، وعطَّلوا ابب االجتهاد حمتجني أبن هللا أكمل الدين 
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وال داعي ألي إضافة بشرية مستدلني بقوله  التشريعات الكلية وارجزئية،
 تعاىل: )اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكمُ 

ْسالَم ِديناا( عاجزين عن ، ونتيجة هذا التفكري وقف هؤالء 3املائدة: اإْلِ
 .واستيعاب مستجداته حل مشكالت العصر

القسم الثاين: احلداثييون وقد نظروا إىل الرتاث اإلسالمي على أنه 
اجتهادات بشرية حمكومة بعقول وأفهام بشرية وبواقع، وابلتايل فهي قابلة 

اجتهادات بشرية، وألهنا مرتبطة بزمان ومكان خاصني  لألخذ والرد؛ ألهنا
وقد ال تتناسب مع غريمها، والواقع أن أكثر هؤالء أداروا ظهورهم لكل 

، فعلى سبيل املثال يدعو وث وجردوه من أي صفة دينية قدسيةهذا املور 
إىل إخضاع القرآن الكرمي للنقد كأي نص أديب، ويدعوا إىل نقد  البعض

العقل اإلسالمي، ويقصد كل ما كان له دور يف تشكيل العقل اإلسالمي 
وما جيمع بني .من نصوص القرآن والسنة واجتهادات العلماء السابقني

هؤالء أهنم خيضعون الرتاث اإلسالمي كله مبا فيه القرآن والسنة للنقد 
 . والنقض

يف  نفرقو ي فهمبني إفراط الظاهريني وتفريط احلداثيني : القسم الثالث
  تعاملهم مع الرتاث اإلسالمي بني قسمني

ما هو نصوص مساوية أو وحي رابين ابملفهوم العام للوحي الذي (األول)
يشتمل على القرآن و السنة النبوية الصحيحة وما يدخل يف حدود قوله 

(، وهذا 4-3ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى( )النجم: ِن اهْلََوىتعاىل )َوَما يَ ْنِطُق عَ 
ال شك أنه دين مقدس جيب االلتزام به، وال يصح حبال التالعب به ال 
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إخضاعه لعملية النقد ابعاده أو  زايدة وال نقصا وال تبديال، فضال عن
 .البشري

ما هو اجتهادات بشرية يف فهم هذه النصوص وتطبيقها على  (لثاينا)
وهذا بال شك موروث اترخيي له قيمة كبرية، ميكن االنتفاع به،  الواقع

واالنطالق منه، والبناء عليه، وال يصح جتاوزه أو جتهله، ولكنه مع ذلك 
هبذا واألخذ والرد ين والقداسة، لذا فهو قابل للنقد،ال حيمل صفة الد

وما هو  مي أن جيمع بني ما هو دين مقدس،املفهوم ميكن للثراث اإلسال
  . الوقت اتريخ يف ذات

 والتذر التبق نظافة محلةحنو  حبماقة للتفكري قادىن الذى مالطع التقط
غوص ىف حبر الكتب القدمية املخلوع عنها ا !؟ القدمية والصحف لألوراق

بدى ىل أن و  ىن اكسيد الكربون،غالفها،وارجرائد املبعثرة حبكم القدم واث
 . هذا البحث مهم لعملى ارجديد ىف امللحق الديىن ابرجورانل

 
 جورانل الصباح

فنحن نوع من ارجرائد االسبوعية،الىت الجتر وراء ماحيدث حلظة بلحظه 
هلا  لنا اهتمامات آخرىوإمنا هنتم بتجميع ماحيدث على مستوى االسبوع،

فهو من  ،رئيس التحرير"لطفى النشاب"تنبع من عبقرية رأس؟!العجب
مدرسة صحفية ال تؤمن إبنتظار اخلرب، وإمنا تصنع هى اخلرب؟! مدرسة 

وهى مدرسة كشف  )كيىت كيلى(أو ريكية ىف الكتابة تنسب ل"ك.ك"ام
لغري  املستور،وتعدى منهج شهر زاد ىف الوقوف عند الكالم املباح
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كانت  احلقيقة مهما صحافةولكن باح.فهى التعن الصحافة الصفراء،امل
ولكن  صحفية كاتبة كتب أكثر منها*و"ك.ك"تلك احلقيقة صادمة،

فنحن نلح على الىت ننتسب هلا ماتفعله مفيد جداا للصحافة األسبوعية.
والفضائحية  بلوافت جديدة لألنتباه،متجاوزه اإلاثرة ارجنسية القارىء
ومرجعيات ومناهج ا من اصول نعود فيها ملا حيكمنفكرية. بلوافت
أوعارضة،ليس بعودة مدرسية توحى ابلرسوب وضرورة أعادة مقدسة

 املنهج من أول األجبدية،وأمنا عودة إلعادة النظر؟! 
آى نوعا من العودة اليكون معناه احلكم ابلضياع على املاضى كله 

 ؟تنقيته أو الثابت منه كيف ميكن تقويته  أوبعضه،فقط نرى هل ميكن
 بعد مبصر ريرة علينا طريقتنا،ىف فرتة التحوالت الصحفية املابقت  وقد
اقصد  (وارجلباب صراع الكاب)و الفلولمن اطلق عليهم  بني يناير25

حىت   من هيالرى كلينتون*"العلوج"تدخالتو  واألخوانالعسكرى  اجمللس

                                                 

صحفية امريكية تفرغت لكتابة الكتب ذات املوضوع الواحد ،واشتهرت ابلرتاجم والسري الىت قلبت 
وتعدت كتبها كل  -وكتاب عن فرانك سيناترا -عن"جاكلني كيندى /اوانسيس"التاريخ املعلن، فلها كتاب 

اخلطوط احلمراء وخباصة كتاهبا "اننسى فضيحة ىف البيت األبيض" فقد فضحت اننسى رجيان ومل يستطع 
أحد أن يصادر هلا كتاب أو يرفع عليها دعوى ابلقضاء. نظرا لدقتها وتوثيقها لكل معلومة ابلواثئق 

 والشهود.

العلوج تعبري استخدم من قبل األعالم العراقى على تدخل األجانب ىف الشأن الداخلى وقت غزو امريكا 
للعراق وقد كانت الدبلوماسية الغربية ابلقاهرة،وخباصة االمريكية جتوب ميدان التحرير وتتحرك كطرف 

 استحل أن يكون ىف بؤرة الثورة
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كان كل شىيء   "األخوان حكم"  لفزورة وهاحنن نصل آشتونكاترين 
وتعامل "النشاب" بذكاء مع الظروف الثوريه حبنكة ! ؟حاد يثري الشك

 رأس مال ميلك صحيفة خاصة )جورانل ميتلكه رجل اعمال قرر أن
فمن (جائزة آدبية أبمسه )،مع 2008يصدره من ابب الوجاهة عام 
فقد  والثقافة أراد التقرب من الصحافة الواضح أن رجل األعمال الشهري

  احلسد والنفثات ىف العقد!! انله الكثري منها من ابب
"النشاب" قرأ خريطة األحداث بطريقة فريدة، فرأى أن  التحرير رئيس

وأنه  يناير ستتواىل بعده توابع25املنطقة حتولت ألرض زلزال،وأن زلزال 
عليه االينساق مع أحد،وال يعادى أحد، فقط عليه التأقلم يوماا بيوم 

املتحالفني  القلب؟! فهو يدرك أن والتزام التقية،وليبقى ماىف القلب ىف
فقبل النهاية أتتى معركة جديدة  فالعفريت حتول ألسد؟صاروا أعداء،

وقبل احلسم نفأجأ ابلتحول واإلنقالب؟ كان مايهمه االستمرار للجريدة 
تطرح جرائد وقنوات  الوليدة جريدة "الصباح" وخباصة أن االرض بدأت

األمساء الصحفية الالمعة لرتكب جريدته "الصباح"  من وقفز فضائية؟
الربامج التوك شو ابلفضائيات؟!فقرر فيما يبدو اللعب ابألشبال وبسرعة 

قفز بسامية لتكون  لعب بنا كبيادق الشطرنج على رقعة التطورات،
 مبا تقوم به ىف صفحة املرأة والطفل سكرترية تنفيذية للجورانل مضحياا 

لربملان قد اب -يارات املتطرفة من الت -مرأة تتحدث ومرشحات افعن آى 
خوف  نتخابية،كتفاء برموزهن اإلحجنب صورهن وامسائهن مع األ

رفاعى بلدايتى ليكون مصور ارجريدة بعد أن حقق ىف وحول ؟!الفتنة
فهل ميكن أن تكون سياحة  التصوير جناحات حبكم عمله بشئون السياحة
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دبلوماسيا مبا أطلق عليه واعطاىن شلوات  و"حسىن مبارك" ىف شرم الشيخ؟
أن كنت جنم التحقيقات والروبراتج  بعد "امللحق الديىن" اقوم بتحريره

الصحفى.شالليت النشاب الصحفية معى متكررة وخباصة حني نقلىن قبل 
"حمررأخبارالبورصة" للجريدة  قبل أن تقفل البورصة  يناير ألكون 25ثورة 

مكتبنا الذى جيمع ثالثتنا أان  لقد قفليناير،25ابواهبا ىف بداايت ثورة 
  ؟!وحوله )الفيس( وسامية ورفاعى ابرجريدة

دت واعية للنشاب ىف كان "امللحق الديىن" ىف جريدة اسبوعية قراءة ب
 .ووصول مرسى العياط حلكم مصر.التحول اوقات

 البحث من وجدت مما أكثر الشىيء ،متر الساعات وال اجد مااسعى له
على  امللحق الديىن ىف حترير أن يكون طريقى مع نفسى قررتاملمزق.

 التوسط  من البحث املمزق واملعنوان" القسم الثالثىف  جاءهدى مما 
 " بني إفراط الظاهريني وتفريط احلداثيني

 ؟! اصحاب هذا الرأى ولكن كيف يعملون
 فاملقدس يتداخل مع البشرى بشدة ىف الرتاث اإلسالمى والديىن بعامة

)نصوص مساوية أو وحي رابين ابملفهوم العام  أتويل املقدس أو فتفسري
للوحي الذي يشتمل على القرآن و السنة النبوية( قام به بشر.وابلتاىل  

وكذا أم بشرى؟ مقدس اهو( كثري ألبن)القرآن  كيف انظر مثال لتفسري
وتصديق أ انكار مث أن عراوى وكلهم يشتغلون على املقدسالطربى والش
ينكرهم بشر  حمدث العنعنة وسلسلة التواصل بني بشر علىالسنة يعتمد 

 )أمحد بن حنبل(حديث ىف تفسري اإلمام مسند فمثال ىف.ويصدقهم بشر
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ونقدس  حبمدك أجتعل فيها من يفسدفيها ويسفك الدماء وحنن نسبح]
:قال هللا للمالئكة ) فيه منسوب للنىب[لك قال إىن أعلم ماال تعلمون

 هاروت قالوا:ربنا كيف يعمالن، فننظر حىت هنبطها إىل األرض
مجيلة احلسن على امرأة  "الكوكب" وماروت،فمثل هلما هللا الزهرة

 فقالت:ال حىت تشركا ،فرفضا. فسها،األرض،فجاءهتما فسأالها ن
 فقالت:ال حىت تقتال هذا ها نفسها،فذهبت مث رجعت بصىب حتمله فسأال

فسأالها  مله،.فذهبت مث رجعت بقدح مخر حتفقاال:ال  الصىب
فشراب فسكرا فوقعا عليها وقتال  نفسها،فقالت:الحىت تشراب هذا اخلمر،

 إال قد الصىب،فلما أفاقا قالت املرأة:وهللا ماتركتما شيئاا أبيتماه على
 اآلخرة،فاختارا سكرمتا،فخريا بني عذاب الدنيا وعذاب حني فعلتماه

 عذاب الدنيا( 
 غريب ولكن كل رواته عدول،يقول حديث )أمحد بن حنبل( واإلمام 

  ؟!ايها اإلمامولكن من يقبل "املنت" 
 

 ابرتى نظافة
 هذة أين احللوة( )جملة2003 قدمية جملة غالف على تظهر "روىب" صورة
  ؟! األن اجمللة

  احلالل؟! أبن انتظر قالت:
 مسعت منذ روىب تثريىن اكالسري؟! ىف مجعتها لروىب الصور تلك آكل

 عندى! ارجنسى الدافع بذور وضعت شهرية اغنية ىف العجلة على غنجها
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 أثناء وىف لروىب( – )الوعد فيلم على للسينما ساميه وعدت أىن اذكر
 وقطع اخلوامت )عد( حبجة اصابعها وحتسست يدها ملست العرض

 أىن كفى  وتقول: تنهيدة وتطلق فجأة لتشهق يهايد حول األكسسوار
 من هناك ان عرفت اكف! أن اسرتمحتىن بل مىن يداها تنزع مل!؟ ادوخ

 فعلت أن معها ىل سبق كان  األجساد؟! تستحضر روىب األرواح يستحضر
 ىف مكان )األتيليه( ىف ذلك كان  فعل رد آى ودون أثر دون الشىيء نفس
 اليسارى التجمع حلزب مواجه يقع مدبوىل مكتبة من ابلقرب البلد وسط

 ارجهورية الكاتبة قابلنا لصحافة(وا األدب أطياف احلائرون)من فيه يتجمع
 همتعمد بيننا جلست انراا  يوقد ديناصورى بلسان اثئرة فهدة "ص.ك"

 احلديقة وجدان فقد املدخل عند املكان بساحة اليسرى ألتيليها كنبة  على
 جلست وتشكليون صحفيون معظمهم والكتاب ابملثقفني مزدمحة يومها

 النسكافيه فنجان نتناول جبلوسها،كنا اجباراي أتسع بيننا بسيط فراغ ىف
 فنجان؟! خبىت ىل يقرأ من أجد فقدالقهوه، افضل أان سامية حتبه لذىا

 أصابعها يف اخلَوامتِ  واُعد   يدهىا امسك كنت  مذاقه نتبادل واحد فنجان
 أن من البشرى املغناطيس منعت "ص.ك" لكاتبةا أن أم شىء؟ حيدث ومل

  اللة؟ ثواب ارجلسة هبذة تستحق أبهنا معتقده بيننا يعمل
من مكتبىت امللغومة ابألوراق والىت حضر منها )جنها( بعد دعك  التقط

الرتسينة ابملاء والفنيك كتاب مقتول الغالف،وسط كومة صحف صفراء 
اللون،فعل بصفحاته اثىن اكسيد الكربون االفاعيل،كان به زغب اسود 

سبب ىل األنزعاج، مكتبىت الىت تعج ابلكتب البائسة ” فئران“لرباز 
يبد أن  الت القدمية حتولت ملستعمرة جرزان ىف بيت مهجوروارجرائد واجمل
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ترسينة حجرة النوم حتتاج حلملة اثنية، التاريخ يقول أبن )حرب( صالح 
 ارجرزانىف الكتاب الذى احبته  محالت!! 10دين والصلبيني تعدت الال
إذا دقت طبول احلرب  “ : ىف مقدمته مقتول الغالف والعنوان -
الشرق ىف و  .وىف الغرب البابلية قص،ففى كل احلروبتعدت النساء للر اس

حىت احلربني العامليتني اآلخرتني كان منذ حرب داعس والغرباء ارجاهلية،
الرجل هو املطرب النساء كورس للحفل الصاخب ىف القتل والتدمري ف

 “النار.. عالوحيد عند إندال
 

 فيما ملساعدتى حتضر لو هلا اقول األرضى التليفون من بساميه اتصلت
  فيه؟ أان

 ؟! بلوتيكا بطل فقالت:
 السماعة.. تضع أن قبل الضحك من هقهتق مسعتها

 
 عام االسبوع جريدة من صفحة الرتسينة معركة بقااي من عيىن اصطادت

 تليفون حبكم عنها، احبث الىت الكلمة كانت  )بولوتيكا( ب معنونة 200
  تكشف البلقان( مؤسسة )سى.آى.إيه( لل )وثيقة العدد: ويف سامية
 امريكا أن )تبني صربية،الوثيقة وظهور 1999يوغوسالفيا سقطت كيف

 اجملتمع ملنظمات األجنىب التمويل عرب"دوالر مليون 55 لألمر صرفت
 من العرىب والوطن ملصر حتذيراا  يوجه علوش( والدكتور)إبراهيم "املدىن؟

 حربة رأس وميةاحلك غري املنظمات من) يتخذ الذى إلخرتاقل مشروعا
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 صيحات ضاعت ولكن..األجنىب( ابلتمويل املركزية ولةالد إلضعاف
 عندان  احلكومية غري املنظمات على تدفقات فاألموال علوش( )إبراهيم
 سقطتا الىت دوالر مليون 55فال  !االفاعيل وصنعت

 على تدفقت الىت للدوالرات سبةابلن مالليمتعترب 1999يوغوسالفيا
 بعدها وسنة يناير 25 قبل سنتني ىف - مصر ىف احلكومية غري املنظمات

    *يبتسم؟ الليث أن تظن فال..
 هم أنه الكثري يزال ال ولكنومسحت .وكنستوجدت، مما ختلصت

لعرق كنت قد ابجلباىب املبلول  أجته للمطبخ بعد أن نزعت عىن !؟ مايتلم
بنفاايت 120×  90كيسني من اكياس الزابلة السوداء حجم مألت  
 ..التلفاز وافتح اهنج..ارجرائد

 
 
 
 

                                                 

العالقات اخلارجيةابلكوجنرس،قبل أن تستلم عملها  جلست )أن ابترسون( أمام رجنة 2011ىف إبريل  
مليون دوالرملنظمات 40كسفرية مبصر واذا هبا تفتح ملف التمويل وتعلن "أن اإلدارة األمريكية دفعت

مليون دوالر أخرى"وهكذا قدمت السفرية أول  160مصرية لدعم التحول الدميقراطى هناك ،وطلبت 
أجنبيا 43 غري املشروع ملنظمات اجملتمع املدىن( والىت قدم فيها دليل اهتام ىف قضية )التمويل األجنىب

ألف دوالر من "فريدوم هاوس"  785إبريل حصلواعلى6من شباب 4ومصراي ىف االهتام.والىت كان منهم 
 األمريكية
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 :فتوى من الف ليلة وليلة

أصابتىن ىف  ”رمحة“نعاس اإل أن مشكلة الفتاة رغم أنىن أشعر ببعض ال
الصميم التقط طعم املشهد التلفزيوىن الذى بدأ مبشكلة الفتاة واليت  

هربت فظ بنات تونس بعدما كشفت أسرهتا وهى تستنجد ابملسئولني حل
ت سافر  أهنا قد - حد قوهلم على – ابنتهم،وبعد البحث عنها اكتشفوا

إشراف سيدة،قيل ابلفعل ملا يسمي جهاد النكاح وأن خروجهن يتم حتت 
 سوراي لتمارس إيل مجاعة متشددة اختطفتها وأقنعتها ابلسفرراقصة،وأن 

 فتوى ألصقوها وقتها )ابلشيخ العريفي( تقول على بناء جهاد النكاح،
عاما فما فوق أواملطلقة أن 14أبن علي الفتاة اليت بلغت  " الفتوى

ومشاركتها تكون بتقدمي نفسها ألحد اجملاهدين ليعقد  تشارك ابرجهاد
عليها ويقيم معها عالقة زوجية كاملة،لفرتة قصرية قد ال تتجاوز الساعة 

وذكرت  ..ليصبح من حق جماهد آخر الزواج منها بعد طالقها مباشرة
من حقهم  ملقاتلنيتوى اليت انتشرت بشكل كبري أن اهلدف هو متكني االف

املدهش ؟! ويقوي عزميتهم القتالية مما يرفع معنوايهتم (ابملعاشرة)عي الشر 
 أنه بعد شيوع هذه الفتوى تربأ منها )العريفي( وأثبت ابلدليل أنه ال صلة

 ؟له هبا وأهنا مدسوسة عليه 
منها أيضا مسئولون يف صفوف املعارضني لنظام األسد بسوراي  وتربأ

وأعلنوا أن هذه املمارسات ال تتم وأن ما يشاع عن مثل هذه الفتاوى إمنا 
لكن ما حدث يف تونس يثبت أبن أكثر من ،يشاع إساءة لسمعتهم
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املوضوع ابت حمريا خاصة إذا ربطناه  عشرين تونسية ذهبوا رجهاد النكاح؟
ارجزائر يف الشهر املاضي عندما فتح األمن ارجزائري حتقيقا يف  مع ما مت يف

نشاط عصابة دولية اختصت يف اإلجتار )ابلفتيات والقاصرات 
مع عائالهتن آلجئني ونشرت  الآليت قدمن إىل ارجزائر السورايت(

لالجئني ا خميمالصحف ارجزائرية أن الكثريات منهن مت إستقدامهن من 
واألردن ولبنان( حيث يتم حتويلهن ابلتنسيق مع عصابة )السوريني برتكيا 

وأسفرت التحقيقات عن  دولية إىل إحدى الدول العربية للعمل ابلدعارة
التوصل إىل عصابة دولية مكونة من رجال أعمال عرب ومساسرة 
يتواجدون يف أماكن خميمات الالجئني السوريني يف بالد خمتلفة.؟! وعلى 

املشهد املأسوي جاءت نفس الفتوى العجيبة  اكتمل (b b c) قناة ال
موثقة بتسجيل فيديو يصدرها األن أحد رجال الدين إبحدى الدول 

ويعتربهن  يب النساء السورايتالعربية اجملاورة لسوراي يدعو فيها إىل س
 )ملك ميني( ملن يسبيهن فيمكنه الزواج منهن بدون عقد وال صداق،وهو

إىل استنكار هذه الفتوى ومطالبة  ما دعا إحدى املنظمات النسوية
السلطات بتتبع هذا الرجل إبعتباره حمرضا على هتك األعراض واختاذ 
اإلجراءات القانونية ضده فما حيدث للشعب السوري هوحماولة تدمري 

هر لتارخيها الطويل عن طريق ق وطمس ملعاملها وإهدار للشخصية السورية
 .. لقناة الفيديو املنوه عنهوتذيع انسائها واعتبارهن جمرد متاع؟! 

 
 :البخارى يدق الباب
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ألجوس ىف دهاليز  100ال  قررت أن استعني ابلقهوة مع السجارة
حماوالا جتاهل شاحنة القمامة  والسبااي فاألمر بدى ملحا للتفكري ارجوارى

وبدقة  ت املتأخر من الليلالىت أتتى بزعيقها املزعج ىف مثل هذا الوق
ت تعاجل العالقة ارجسدية مع السبااي فيكتب الفقه حتتشريعية شديدة 

ابب وطء السبااي"وقال أبو حنيفة :إذا عنوان متكرر لدى علماء الدين"
 ملك كن زوجات رغم إهنن من سبني فهن على نكاحهن األول،طاملا

 فإن شاءكان يف املقاسم )هن على نكاحهن،  وفسراألوزاعي مااليمني؟!
يستربئها حبيضة(  فعل بعد أن ن ابزواجهنمن وقعن ىف سهمه أن جيمعه

ثنا شعبة عن يزيد بن مخري حدثنا النفيلي، ثنا مسكني، قال: َحدَّ قال: َحدَّ
عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه، َعن أيب الدرداء أن رسول هللا صلى هللا 

ا فقال لعل صاحبها أملَّ هبا »عليه وسلم:  كان يف غزوة فرأى امرأة خُمجا
قال لقد مهمت أن ألعنه لعنة تدخل معه يف قربه كيف يورثه قالوا نعم، 

وفيه بيان أن وطئ يقول ،احلديثالشيخ املخج ويفسر  «وهو ال حيل له
كيف يورثه وهو » وقوله: احلباىل من النساء ال جيوز حىت يضعن محلهن.

يريد أن ذلك احلمل قد يكون من زوجها املشرك فال حيل له  «ال حيل له
  ..استلحاقه وتوريثه( 

أيتى تليفون..أعرف الرقم ذو األربع  اثناء حماولة فك لوغارمتات الفقةو 
  "" لطفى النشابإنه رئيس التحرير،ستات ىف هنايته

 متعجالا  امسعه
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وانكر عدة ” البخارى وصحيحة”: شيخ شاب فتح النار اليوم على
آحاديث أعجبها أن الرسول حممد سحره اليهود؟!ملحق ارجمعة الديىن 

  .جيب أن يكون به رد على هذة الفنتابرجورانل 
  اقول له : اليهود فعلوا كل شىيء كريه..

 ولكنه يتعجل قفل األتصال..
 جازة تلك؟!ا آى

 ى(؟ خار كلشنكوف لصدر)البمل ينقصنا إال   
الذى كنت اجد فيه هوى ليكون  "سبااي جهاد النكاح"اطوى ملف

 ..موضوع امللحق الديىن ابلعدد ارجديد
، وقد ُحدد اهلدف ر" الذى اوقعىن فيه رئيس التحرير"السحوأفتح ملف

 بصحيح البخارى .. 
 أقرأ فيه:  

) عن عائشة رضي هللا عنها قالت: ) سَحَر رسوَل هللا صلى هللا عليه 
وسلم رجٌل من بين ُزرَْيٍق يقال له: لَبيُد بُن األعصم،حىت كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم خُيَيَّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حىت إذا  

، مث قال: وهو عندي، لكنه دعا ودعا –أو ذات ليلة  –كان ذات يوم 
اي عائشُة، أَشَعْرِت أن هللا أفتاين فيما استفتيُته فيه؟ أاتين رجالن فقعد 
أحدمها عند رأسي،واآلخر عن رجلي، فقال أحدمها لصاحبه:ما وَجُع 
الرجِل؟ فقال: مطبوٌب، قال: من طَبَّه؟ قال: لبيد بن األعصم، قال: يف 

لٍة ذََكر،قال: وأين هو؟ أي شيء؟ قال: يف ُمْشٍط وُمشاطة وُجفِّ طَلِع خن
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قال: يف بئر َذْرَوان فأاتها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف انس من 
كأن رؤوس عائشة، كأن ماءها نقاعة احلناء،  أصحابه فجاء فقال ))اي 

قد  رسول هللا،أفال استخرْجَتُه؟قال خنلها رؤوس الشياطني((،قلُت:اي
 ا ( عافاين هللا، فكرهت أن أثري على الناس شر  

قد أنكر هذا احلديَث املبتدعُة؛من ” املازري”وىف تفسري البخارى قال
حيث إنه حيط منصب النبوة، وُيشكِّك فيها، وأن جتويزه مينع الثقة 

لسالم أيتيه، وليس فلعله حينئٍذ خُيَيل إليه أن جربيل عليه ا،وقالوا:ابلشرع
وال ذا السحُر عقَله،ل.فلم مَيَسَّ هوهذا الذي قالوه ابطمثَّ جربيُل،قال:

اتفقوا مع لبيد بن  -لعنهم هللا  -سلوكياتِه،وال تصرفاته،اليهود
األعصم،وهومن أسحراليهود،أن يعمل سحراا لرسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ويعطوه ثالثة داننري،وفعالا قام ذلك الشقي بعمل السحر على 

عليها من شعرات من شعرالنيب صلى هللا عليه وسلم، قيل: إنه حصل 
 النيب صلى هللا عليه وسلم، نساء جارية صغرية كانت تذهب إىل بيوت

وعقد عليها سحره والظاهرمن مجع طرق احلديث أن هذا السحر كان من 
نوع َعْقد الرجل عن زوجته فكان النيب صلى هللا عليه وسلم خُيَيل إليه أنه 

ذلك يستطيع أن جيامع إحدى زوجاته فإذا اقرتب منها مل يستطع 
واختلف يف مدة هذا السحر، فقيل: أربعني يوماا، وقيل غري ذلك حىت 
ست من األشهر،فاهلل أعلم.ولكن ال نقص يلحق الرسالَة من هذا كله 
ألنه مرض كسائر األمراض،ال َتَسل َط له على عقله،بل هو خاص بظاهر 

ُل الشيء من مالمسِة بعض جسده كبصره؛حيث صار خُيَيَّل إليه اترة فع
خلالا ملنصب ا يف زمن املرض ال يضر فال جَيُر وهو مل يفعل،وهذزواجه،أ
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النبوة؛ ألن املرض الذي ال نقص فيه يف الدنيا يقع لألنبياء، ويزيد يف 
درجاهتم يف اآلخرة عليهم الصالة والسالم، وحينئٍذ فإذا ُخيِّل له بسبب 

زال ذلك  مرض السحر أنه يفعل شيئاا من أمور الدنيا، وهو مل يفعله، مث
عنه ابلكلية، والعجب ممن يظن هذا الذي وقع من املرض بسبب السحر 

صريح يف وسلم قادحاا يف رسالته،مع ما هو  لرسول هللا صلى هللا عليه
حيث صار خييَّل إليه من  [قصة موسى مع َسَحرة فرعون]القرآن يف 

قُ ْلَنا اَل ” سحرهم أن ِعِصيَّهم تسعى، فثبَّته هللا، كما دل عليه قوله تعاىل
َا َصنَ ُعوا َكْيُد  خَتَْف ِإنََّك َأْنَت اأْلَْعَلى َوَأْلِق َما يف مَيِيِنَك تَ ْلَقْف َما َصنَ ُعوا ِإمنَّ

ومل يقل أحد من أهل العلم،وال من ” َساِحٍر َواَل يُ ْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى
ي ِعِصيِّ َسعْ أهل الذكاء إن ما ُخيَّل ملوسى عليه الصالة والسالم من 

 قادٌح يف رسالته.    -السحرة
ومل يطمئىن أتؤيل املازري هل ميكن أن ارفض  فهل ارحتت مل ارتح،

واقول اشك ىف أن  -املزمومني اإلميان -احلديث بعقلى كما فعل املبتدعُة 
ال يتعبد به ؟! وكيف ” آحاد“اتقول أبنه حديث  أو احلديث موضوع،

 فالكل تناولوه عن عائشة؟!
بغباء  احلقيقة أىن دخلت ىف حتد مع الرجال الذين سبقوىن للحديث، 

هاد ولوحظيت منه وجبوع فلسفى لألجت فكرة )هم رجال وحنن رجال(
 أبجر إذا اخطأت؟ 

انتقى من ثوب الرتاث املكشوف مكمن فتنىت مقسم حالىت بني:الشك 
ومسرتهايد( -هيجل اترة، واليقني آخرى،متمثل حالة روائية تعرف ب )د
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متاما كرجاٍل امام امرأة ك "فينوس" يكسوها اترة  ويعريها اترة حسب 
  رجولته. درجة وىف كل مرة كان يقيس بته،رغ

)فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب( اقول حديث حبديث والقرآن بيننا:
حافظات للغيب أي  تعاىل الصاحلات القانتات أبهنن يف اآلية ميدح هللا

أزواجهن من  ن عن الفحش وحيفظن مابينهن وبنيحيفظن أنفسه
القرآن الكرمي له  )قال تعاىل:}ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنْ ُتْم لَِباٌس هَلُنَّ و خصوصية 

ونفهم من اآلية أن رفقاا،ملسة حانية رفافة متنح العالقة الزوجية شفافية و 
وقد لزوجة، وأن تكون الزوجة كذلك له، الزوج عليه أن يكون لباساا وسرتاا

هن فيحصل بذلك السكن لرجل يف ذلك يف قوله:ذكر هللا املرأة قبل ا
وكشف هذا السرت يتعارض مع اآلية وما تضفيه من معاٍن .والرمحة
 ..(وظالل

فعن أمساء بنت يزيد رضي هللا عنها أهنا  أما احلديث الذى بدى ملفتاا :) 
هللا عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده كانت عند رسول هللا صلى 

مبا فعلت مع زوجها  ولعل امرأة ختربلعل رجال يقول ما فعل أبهله،:فقال
إهنم ليفعلون وإهنن ليفعلن.  فقلت: إي وهللا اي رسول هللا فأرم القوم،

،فإمنا مثل ذلك شيطان لقي شيطانة،فغشيها والناس : فال تفعلواقال
للحديث ) قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  وىف ختريج آخر( نينظرو 

إن من أشر الناس عند هللا منزلة من يَ ٌوم إىل امرأته وتفضى إليه مث ينشر 
فقبل السحر الجيوز نسب حديث لعائشه،على خالف القرآن  سرها(..

 ؟!وسنه حبيبها ونبيها 
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شاء )ويف هذا احلديث حترمي إف:النووي يف تعليقه على هذا احلديثأيتى  
ووصف تفاصيل  وبني امرأته من أمور االستمتاع، الرجل ما جيري بينه

فأما جمرد ذكر  ذلك وما جيري من املرأة فيه من قول أو فعل أو حنوه،
ارجماع فإن مل تكن فيه فائدة وال إليه حاجة فمكروه ألنه خالف 
املروءة.وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم 'من كان يؤمن ابهلل واليوم 

 اآلخر فليقل خرياا أو ليصمت'( 
النووى  هتا( كمكتشف قانون الطفو،اليكتفِ وقبل أن أقول )وجد

رتب عليه فائدة أبنه ينكر عليه إعراض فيقول:) وإن كان إليه حاجة أو ت
 عنها،أو تدعي عليه العجز عند ارجماع أو حنو ذلك فال كراهة يف ذكره( 

 فيضيع ماكان ىف أول األمر مىن ىف ارجحيم؟! 
بندر إجتهاد هوى( جاء على طريقة ش -جول فاكس -اوفسيدأتويلى )

الراقصة )سى السيد( حني ضحكت له (، جنيب حمفوظجتار )ثالثية 
سأله  حني حمله،ومل يتنبه لغوايته إالة حجرها عطار  )زنوبة ( فوضع ىف

 كاتب( احملل -)دفرت
  !آى بند يكتبها؟ ىف :      
    ؟! )اكتب.. بضاعة افسدها اهلوى( فقال:

:دخلت امرأة وله حبديث )وعن عائشة ايضا "قالتويفسر النووى معىن ق
صلى هللا عليه وسلم فقالت: أن  -النيبرفاعة القرظي وأان وأبو بكر عند 

ثل رفاعة طلقين البتة وإن عبد الرمحن بن الزبري تزوجين وإمنا أان عنده م
وسعيد ابن العاص ابلباب مل يؤذن له اهلدبة وأخذت هدبة من جلباهبا؛
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صلى  -فقال : اي أاب بكر أال تنهى هذه عما جتهر به بني يدي رسول هللا 
إال  -صلى هللا عليه وسلم -ورسول هللا زاد فما  -هللا عليه وسلم 

ال..حىت تذوقي عسيلته ويذوق  ؟:كأنك تريدين أن ترجعي إىل رفاعةوقال
واملرأة هي )متيمة(  رفاعة بن السموء، هو ورفاعة القرظي،( عسيلتك

واخلرب موثق أشد ما يكون التوثيق إذ أوردته عوايل دواوين السنة ألنه 
 :هيإنطوى على قاعدة فقهية 

  "احمللل -ىف -" ذوق العسيلة                 
 

 .أوكما فسرهتا السينما على لسان "عادل امام": البد أن أدخل هبا
فأما جمرد ذكر ارجماع فإن مل تكن فيه فائدة وال إليه حاجة  عىناملوافهم 

  .فمكروه
 وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة أبنه ينكر عليه إعراض عنها، أو)

 . .تدعي عليه العجز عند ارجماع أو حنو ذلك فال كراهة يف ذكره(
  )اخاف على نفسى من الفتنة(؟! اهلذا تقول النساء ىف احملاكم األن :

 اتصاغر امام البخارى..
أفكر ىف الطريقة املتبعة الذهاب لشيخ أومفكر ألعلق ارجرس برقبته!!  

حوار معه :"س مىن و ج منه"..اراجع األمساء على نوتة التليفون واسأل 
هل نريدها ملحمة أم مرمحة؟ اقرتع على التليفوانت واترك  -نفسى 

للصدفة حتديد نوع احلوار ملن يرد، وإن كنت اعلم اهنم ليسوا قماشة 
 ..دةواح
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 رن التليفون .. وجاء الرد: آبلوه
 فينك ايدكتور -
 ىف املنيا كما أان..انت الذى خنت عروس الصعيد؟  -
 حد هناك وبعد الولده مابقاش ىل مشاغل .. -
 ..وبيوت املنيا مفتوحة لكومقفول بيت ابوك موجود -
 

 أفهم منه أنه سيكون ابلقاهرة قريب ملؤمتر"جتديد اخلطاب الديىن"
 سؤاىل .. ؟!أضع 

 وجييب .. 
هذه فتنة قدمية لعن هللا من ايقظها فحديث سحر الرسول انكره  يقول:

املبتدعُة؛وبعض شيوخ املعتزلة،ممايعىن أنه إشكالية من وقت الدولة 
سنه من وفاه النىب رفعها من 200االموية؟! والبخارى مجع صحيحه بعد

وبسلسلة  صدور حفظة احلديث،وقد اهتم البخارى بصدق املتحدث
 فالن عن فالن( وهذا ماميلكه ويقدر عليه. أما صحيح الرواه )العنعنه..

 والية عليه فليس لديه مرجعيه إالاحلديث ذاته )املنت( فلم تكن له 
وال أعرف ملاذا مجع على طريقته ) ..حافظة الرواة العدول أنفسهم 

 ( فقط؟!  4,000مل يسجل منها ىف صحيحه إال 600,000
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أم مالئمة واختيار من  -اهلذا أسباب سياسية اسأله من اهلاتف:  -
 البخارى؟! 

 
حىت أن "احلاكم ،  ولكن البعض يرى ذلك قيقة الأعرفحلا جييب:

ىف كتابه )املستدرك( أضاف أحاديث يصفها أبهنا )صحيحة النيسابورى"
دعنا . البخارى ومسلم(..مل ترد عند الشيخان -على شروط الشيخان 

صحيح ابلنسبة وأرى أنه صحيح ىف ذاته، حلديث سحر الرسول،عود ن
ذكر  لرواته فالسحر زكر ابلقرآن أبكثر من موضع وىف سورة "البقرة"

ملليكان ببابل يعلما مايفرق بني الرجل وزوجة وهو عني الوارد ىف حديث 
فكان  ن من نوع َعْقد الرجل عن زوجته (السحر كا) سحر النىب األمني

 امع إحدى زوجاته وهومل يفعل(هللا عليه وسلم خُيَيل إليه أنه جالنيب صلى 
 سحر"الربط" املنتشر ىف الريف والصعيدفهو 

ويؤدى وظائف  كما عاينت بنفسى يذهب لعمله" والرجل املربوط  "
 واليعرتيه آى تغيريعقلى أو وجداىن حياته بدون إختالل،

ى وقيامه بواجب وابلتاىل مل يؤثر ذلك على تلقيه عليه السالم الوح
من هللا سواء أثناء  "القرآن"حبماية الذكر ففى القرأن تعهد الرسالة..

 فال تقع ىف فخ الصحافة وتفرح بربوراتج، الوحى وحىت هناايت العامل(
والغلط ال جيوز ..ارجرى وراء الصحافة سيوقعك ىف الفخ،أوشهرة عارضة 

أقول   ابليس اللعنيىف البخارى، والداع لإلستسالم للوسوسة،وتلبيس 
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بفأس الصداع  أشعر *البخارى(“ لنفسى حديث السحر مر ابختبارات
عت تكبرية الفجر تضىيء يوم أقوم من مكاىن وقد مس.هتد ىف رأسى

أتذكر . " اتوضاء واصلى:"حى على الصالة ..حى على الفالحجديد
حديث التليفون الصباحى مع د )ص.ح( أستاذ احلديث والتاريخ 

وابدأ ىف البحث )جبوجل( عن أيه السحر  )االى ابد( اإلسالمى فافتح 
 .. كيف كان الصحفيون يعملون قبل النت!!

                                                 

هـ أي بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم بـ  256اإلمام البخاري رحمه هللا ولد سنة  

معنى ذلك أن البخاري يمكنه أن يروي عن النبي صلى هللا عليه  ( سنة، وليس245)

وسلم مباشرة،فهذا ليس مرادا،أن البخاري يروي عن شيوخ ثقات،في أعلى درجات 

الحفظ والضبط واألمانة عن مثلهم إلى أن يصل إلى الصحابة عن رسول هللا صلى هللا 

ه وسلم ثالثة من الرواة،فهم عليه وسلم ، وأقل عدد بين البخاري والنبي صلى هللا علي

في أعلى درجات الثقة ومع هذا فكان ال يكتب حديثا في هذا الصحيح حتى يغتسل،ثم 

الحديث ثم يكتبه وقد استغرق تأليفه لهذا الكتاب  يصلي ركعتين يستخير هللا في هذا

ستة عشر عاما، وقد تلقته أمة اإلسالم بالقبول ..قال اإلمام النووي:اتفق العلماء 

،الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما  حمهم هللا على أن أصح الكتب بعد القرآنر

 األمة بالقبول
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ُلو الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَمانُ : وجدهتا   )ات َّبَ ُعوا َماتَ ت ْ
ْحَر َوَما أُنِزَل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ  َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا يُ َعلُِّموَن النَّاَس السِّ
َنٌة َفال  َا حَنُْن ِفت ْ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يُ َعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يَ ُقوال ِإمنَّ

ُهَما َما يُ َفّرُِقو  َن بِِه بَ نْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه َتْكُفْر فَ يَ تَ َعلَُّموَن ِمن ْ
ِمْن َأَحٍد ِإالَّ إبِِْذِن اَّللَِّ َويَ تَ َعلَُّموَن َما َيُضر ُهْم َوال يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمْن 

ُهْم َلْو َكانُوا اْشتَ َراُه َما َلُه يف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه َأنُفسَ 
ٌر َلْو َكانُوا  يَ ْعَلُموَن َوَلْو َأن َُّهْم آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َخي ْ

 سورة )البقرة(  .. .يَ ْعَلُموَن(
 

  وأان مبخدعى بني النوم واليقظةامسع صوت كالكس سيارة متكرر لعني
 فال اهتم، أيتى صراخ عبده البواب بصوته املتوتر عرب)االنرتكم( 

 
 : ايأستاذ عربية ارجورانل مستنياك ؟ 

 
 ولعله الغاها "لطفى النشاب" رئيس التحرير ورحل األجازة كالعادةفعلها 
ىف جينز ازرق وقميص  حبة الضغط على عجل وادس نفسى أتناول

وجود السجائر والقداحة اأتكد من بنفس اللون،امحل )االى ابد( 
واملوبيل ىف جيوب البنطال وأجرى فزمالء املهنة اليصربون.وكم من مره 

    فروا ابلسيارة  إذا تلكأت.
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يدة كانت مثه مظاهرة منتظمة عند هناية شارع قصر النيل وىف طريقنا للجر 
ا شاعر:)حكم عليه املرور.وصل ملسامعنا أن سببه تعوق

 تتعلق إبهانة الدين وبسبب ضغوط منسنوات بسبب هتم 3ابلسجن
  "مجعيات حقوق اإلنسان" متت تسوية قضائية جعلت احلكم الغرامة 

 ألف جنية ولعدم متكنه من تدبري الغرامة استمر حبسه؟!100
 

"ديىن لنفسى ودين فامسعه  أقول لزمالء السيارة: هل ااته احلالج ىف نومٍ 
زكرتك حمزوان وال فرحا إال  " وال" أم كان ىف حالة الوجدالناَس للناسِ 

..أخاله كان يضاجع زيفاا..فأنتشى وانت بقلىب بني وسواِس"
تصبح أمجل ىف  مثة أشعار ،ابلغرور..ستكون قصائده أشهى ىف غيابه

 .. الغياب؟!
 

 ؟!      وحشتنا أيها املسحور علقت )مرمي عوىن( ضاحكة :
 . فقلت هلا : اهو انتِ 

 (مرمي عوىنحماوالا ماأستطعت صرف نظرى عن بلوزة ) الصباح أمتتم أبزكار
 انضجتني الشفافة والىت كشفت عن مشد صدراسود ممتلىء بنهدين

وقد بدى ىل أن )السونتيان( أقل من مقاسهما ضيقة، من حياوال الفرار
العالقة بني  فهل افكرها مبا كتبته من اسابيع جبورانننا عنبدرجة أو اثنني؟ 
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أكتشفت)مرمي *"نرتديه فيقتلنا"الثدى؟ نسيت مقاهلا:تيان وسرطان السون
منذ  عوىن(صاحبة الصليب املتدىل من عنقها مكمن سحرى

 اتريخ سحرى مبرمي عوىن قدمي،فقد أختارتىن !..وصفتىن ابملسحور؟البداية
                                                 

نقلت عن كتاب د. سيدنى ود.سوما: أنه ثبت أن النساء الالتى يرتدين مشد الصدرأكثر 

مرة عن الالئى يرتدين  21ساعة يوميا يكن معرضات لسرطان الثدى  مايزيد 12من 

ساعات أو اقل يوميا، وأن الفالحات الالئى ال يلعب السونتيان  5السونتيان لفترة 

دورا فى مجال أناقتهن اليصبن بسرطان الثدى.ألن مشد الصدريفرض نفسه على 

حرية وحركة الثدى بأسلوب استفزازى، يؤدى لتمرد الثدى،وبالتالى تكوين أورام 

الجهاز اليمفاوى فى داخلية مع الوقت،تتحول ألورام سرطانية. فالسونتيان يؤثر على 

الجسم وهو جزء من جهازالمناعة ثم وصلت  الدراسة إلى أن السونتيان الضيق الذى 

يحيط بالثدى بأسلوب ضاغط لعدم وجود حماالت، أو السونتيان االصغر من حجم 

الصدر،أو المشدالذى تحده حواجز معدنيه من اسفل ليرفع الثدى ألعلى فارضا نفسه 

مرة  125ناقة شيطانية النها ترفع معدالت سرطان الثدى على تكوين الثدى هى ا

 زائدة عن النسب السابقة
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تشغل  لعمل التحقيقات الصحفية الىت"قنا" معها وقت قدومى من
مصادر الصحفى نصف عمل ،علمتىن أن صفحىت الوسط ابرجورانل

 .كان روبراتج""اجندة تليفونتهانسخة من" بعمل  الصحفى،ومسحت ىل
 رحاب جلسنا ىف وبسبب هذا الروبراتجبدايىت معها  "األدب النسائى
 واقرتبنا، لصالوانت أدبية وتناقشنا ىف رواايت، ورحنا النقاد واألدابء

افتح ايمسسم" فتفتح لنا كل نفسنا نقرأ ونعاود التفكري ونقول"ووجدان أ
صرحت نظرايت الكتابة عن األدب النسائى أو النسوى أو االنثوى 

الناقدة هدى وصفي بقوة لنا وقت حتريرموضوع األدب النسائى قالت:" 
أراد الرجل أن جيعل ابألدب النسائي، و إن قهر املرأة أنشأ أداب يسمى 

هبذه التسمية، وابلتايل نظر املرأة تقف عند اببه، فسمى كل إبداع املرأة 
ابعتباره أداب دونيا أو أقل، إن املرأة لديها )يوتيبيا  إىل ما تكتبه املرأة

 اماخاصة( حلم فلسفي ابملساواة مع الرجل على املستوى اإلنساين"  
قدمت جملموعة قصص اختارهتا لكاتبات عربيات  الناقدة " لطيفة زايت 

الىت ختصصت ىف نشر كتاابت  ون"من اقطار خمتلفة ونشرت عن" دار ن
عنواهنا النقدي "كل هذا الصوت ارجميل أييت من داخلها  املرأة 

الرخيمة املميزة، ولكنها أدب املرأة وكلماهتا  أرادت ابلصوت ارجميل،".و 
التلميح ابخلصوصية، بدل التصريح ابملصطلح. ولكن ملاذا  استعملت

هناك هواجس نسائية، أما اعتبار كل ما هو نسائي غري إنساين؟ ملاذا 
 اهلواجس الرجالية فتقلب هبموم إنسانية رحبة محلنا السؤال وذهبنا

لألستاذ "انيس منصور" ووجدان عنده األبتكار ارجديد،فله نظرية فيما 
نظرية أدب الروج واملونكري" فهو يرى أن املرأة متكيج  تكتبه املرأة،إهنا "
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ها ابلبارفان،وتضيع املعىن؟! فمامعىن اللغة، وتضع هلا البودرة والروج وحتمي
ماقالته غادة السمان "قاللى انسحقى إنسحقت، إنبطحى إنبطحت" أهنا 
تكتب مذكراهتا وهى شىيء خاص هبا ليس له عالقة ابلقصص والرواايت؟ 

ومبعىن آخر  ..أنه بوح وتفريغ، ال حيمل رؤاي للعامل على غرار أدب الرجال
ويل،والقدرة الفنية على اإلحاطة بقضااي أنه أدب يفتقر إىل النفس الط

العامل الواسع. فهو أدب حمدود وقاصرعلى اهلواجس النفسية، وتصعيد 
نربة االحتجاج على القهر و سلب احلقوق األمر الذي جعل معظم النقاد 

بينما مل يتح  يف عزوف عن االلتفات إليه، بسبب أنه يفتقر إىل النضوج،
ارسة وعيها اخلاص، وقيمه اإلنسانية الثقافية للمرأة اجملال اإلبداعي ملم

الذاتية بطريقة مستقلة متحررة،كما أتيح اجملال للرجل،فكان أن أبدعت 
عملية الكتابة هي الشيء الوحيد املنقذ للكاتبة من فاملرأة إبداعا حمدودا

وإن مل متتلك موضوعا  وهي امللجأ لإلشباع الداخلي،القهراخلارجي 
أان األستاذ صنع هللا إبراهيم حني ذهبنا نستوضحه مل وفاجفكرة بعينها.أو 

رواايت   احبرفيه ىف حبور ."التجربةاالنثوية":يهدينا روايته ولكنه اهداان كتابه
كتبتها املرأة ىف الغرب لقد سافر لألدب النسائى، جلس وقرأ وترجم 

كاتبة كانت أمههم االمريكية "توىن مورسيون 11وحلل وعرض فيه ل
  1993"والىت فازت بنوبل لآلدب ىف نفس العام 

  وقلنا : هللا ايستاذ األدب النسائى
  جسدهاعن  هو األدب األنثوى وفيه تكتب املرأة عن ذاهتا،وقال: ال..

  جنس يعىن؟قلنا: 
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 قال: رواايت كتبتها املرأة وموضوعها ارجنس
وحتدث االستاذ كما مل يتحدث من قبل عن نظرايت كتابة ارجنس ىف 
الرواية، وشعران أننا ىف صالون العقاد،ولكن حني قال )احسان عبد 

 القدوس( عند ارجنس ىف الرواية ال جيد إالمخسة اسطرفارغة.
 نفسه طول الوقت حياول أن يكتب هذه االسطروانه آى االستاذ 

اخلمسة ويفهمها وحيوهلا داخل الرواية إنسانيا بال فجاجة وال ابتزال .. 
لكن الجيوز اهلروب على طريقة احسان. مث ابتسم وقال مل يسلم احسان 

 هبروبه الدبلوماسى من اوقات الشبق ىف الغرام؟ 
العقاد سن قلمه ومساه "كاتب الفراش" فعباس العقاد ىف نقضه عضاض 

مقاال مرتمجا عن انقد سويسرى ،كتب عن نظرية ىف أدب املرأة ووجدان..
النظرية امساها " أدب السكاكني" اقرتب فيها من بعض كاتبات كتاب 

"اخليط"  )التجربة األنثوية( ووضع فيها روايتني لنوال السعداوى مها
وقال فيها: ظهرت كتاابت للمرأة تنهى املوقف  ة عند نقطة الصفر"و"امرأ

مع الرجل بشكل مهني إما ابلقتل أو االقصاء أو االخصاء لقد خلعنا 
)ورجعنا لرواايت نوال  جل ووقفنا له سافرات سكني بسكني.عباية الر 

القتل العمد للرجل ففردوس ىف"امرأة عند نقطة  انووجد -السعداوى
الصفر" تقتل القواد،وهو رمز لكل الرجال الذين سلبوها 

اما ىف رواية اخليط له جند  -وفضحوها،وهوقد سلمها هلم وقبض الثمن
مل أعرفه ومل عن الزوج كأن تقول البطلة "دولت" )وجها غريبا  اغرتااب

"الشىء يربطىن هبذا  حد ازواجهاطبيبة قالت عن أ مذكرات يعرفىن( وىف
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الرجل..ال شىيء أراه فيه..إال جثة هامدة كتلك الىت رأيتها ىف املشرحة" ( 
لرواايت وقصص غربية تقوم على )صاحب نظرية السكاكني(مث عرض 

وفيها ارجنس الشاذ واملساحقة وهى ىف احلقيقة نصف أة،حب امرأة المر 
فهو اكتفى ابألديبات ىف الغرب .ماوجدانه ىف التجربة االنثوية لصنع هللا

 ()بعت عن الشروغنيت له ما قال لنا:وك
اما صاحب النظرية فاقتحم عامل كاتبات عربيات وكتب عن رواية )مسك 
الغزال ( حلنان الشيخ وفيها كل عوامل الشذوذ واالستغناء األنثوى عن 

:)مل أكن رواية "مرمي احلكاية" لعلوية صبحالذكر.مث نقل برجراف كامل من 
ملجأ أسرا صديقاتى فحسب،بل األغرب أن الرجال ايضا جيدون متعة ىف 
إخبارى بكل شىيء حىت تفاصيل محيمة من غري املمكن أن يقوهلا أحدهم 
ىف حضرة النساء. حىت جاران أبو طالل الذى كان مدعاة للبطولة ارجنسية 

مل يقل ىل  أايم كان ميشى كاالرمح،أخربىن أنه يعاىن من عجز جنسى.ال ، 
كلمىت عجز وجنسى، بل قال ىل: ايمرمي مش عم بيقوم معى ..راح خيربىن 
أمام زوجته،كيف خلع ثيابه،ووقف يفركه بني يديه ويقول هلا :هللا خيليكى 
ارمحيىن..ولكنها مل ترمحه يومها،ومل ترمحه حني مسعته خيربىن قالت له 

ىن؟ ريتك تقوش أمامى: يعىن شو بتعملك مرمي حىت تشكى هلا؟ رح تضرب
انت وايه، ومرض يلمك ويلمه(..فهو يرى هبذا الرتويع النسوى 
القصصى تلمح املرأة بعقلها الباطن ابإلستغناءعن الرجل لقد اصبح القلم 
سكني تقطع به كل فخر الرجولة، واتريخ الرجل وجمده. وهكذا جاء أدب 

قف اإلجيايب املو  املرأة استنطاقا رجانب من املسكوت عنه يف الثقافة وهو
للمرأة،أي إجيابية التعبريعن الكواليس اخلاصة هبا،واليت ختفي وجداهنا 
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 اولنا أن خنرج بنظرية خمتلفة،فقدوح.ومشاعرها وانفعاالهتا يف احلياة.
من الكاتبات ختصص الصفحة االوىل لألهداء، هتدى  %88وجدان 

وتعتربه كيف مع أهنا تدين الرجل داخل املنت، قصصها ورواايهتا لرجل؟
)سجاهنا األزىل(،كأهنا ال تصدق أهنا أصبحت حرة.أهنا حطمت 
القفص،أوهربت من السجان. فكوليت سهيل اللبنانية هتدى جمموعة 

 "اليه.إىل الذى عانق املدى،مث ألقاه عند حدودى قصصية هلا بعبارة
عيىن،اليه أهدى هذا األان" وصوىف عبد هللا هتدى روايتها  ،ليجده ىف

حدة " اليه.." ومىن حلمى هتدى جمموعتها )أمجل يوم أختلفنا بعبارة وا
فيه( ابهداء )إىل الذى احببته وعشقته.رغم وحدتى( وسألنا عن معىن 
 ذلك والكاتبات يستغربن أننا مل نفهم؟ ونقول لكنه كالم ال يفهمه الناس

 كالم مشفر. فإذا كان له معىن فهو الرجل..أما حل هذه الفزورة فهو 
 خص الذى مهن به وحسبناه الرجل ..هو القلم ..قلمهن؟!أن الش "

 
صحفية طويلة النفس ال متل موضوعها حىت ميلها فتعاقبه  وألن مرمي

التخصص،فإذا  التعرف عليه حىت ابلنشر،فهى تغرم مبوضوع وحتاول 
فلن تعود له ولن يعود هلا. كشف هلا سره ونشر اسراره،انتهى عشقها 

فتباركه  اهنا تكفنه وهى تراه على صفحة ارجورانلفتقتله نشرا فهى تعرف 
 وكفنا موضوع األدب النسائىابلصليب ىف حلظة وداع؟! 
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                                           ىل: هل قرأت عليه الفاحتة ..كم امتعنا وجعل وقتنا مجيل  قالت
 : هللا جيحمه مطرح ماراح ..حرق دمى وسرق نوم عيىن   وأقول

 
واختالف الدين لكنت ىف حلظه  قطت ىف سحرها ولوال فرق السنوس

ولكن مرمي عوىن وصلت ىف عالقة  واحدة اعرتف حبىب لسامية ومرمي.
أومايعرف كنسيا "بنصف أكليل" وتركتنا ملدة مث  حىت اخلطوبةخاصة حب 
اقدة حليويتها يتم،وحني عودهتا عادت ف زواجها مل وعرفنا أن أمر،عادت

خصص هلا  .من كوهنا صحفية أكثر "ومرتمجةقارئة "وديناميكيتها،عادت
ف ابلصحافة كالكتاب الكبار،فيما يعر  مكتب وفرشته أبانفة، واعتزلت

وتفرغت للمقاالت الطويلة على الصفحة اآلخرية اإلستاتيكية ارجالسة،
 وحدها. حتررها

 
 
 
 
 

 الثانىالفصل 
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اذهب ملكتب رئيس التحرير مباشرة تبني ىل أن ساميه قد سبقت حلجرة 
املكتب كانت منكبة على )الالب توب( ولكنها أنتبهت حلضورى 

 الصاخب، وقبل السالم سنت لساهنا 

 

 قائله: بقى اي انقص تتصل ىف انصاف اللياىل.وتقوىل فار ىف الرتسينة!

 
اجلس على كنبة األنرتيه املواجة ملكتبها،وقد تبني ىل أهنا حافيه القدمني 
وجبوار قدميها الكعب العاىل الذى ركبته ومل تنزل منه.. بدأت احدد 

 مواقع الفتنه ىف ساقيها البارزاتن من اسفل مكتبها. 
أظهرت تربم )معتاد عليه( مع دخان سيجارتى األوىل واملربد "التكيف" 

 ت بيدها وبنظرة حادة أن أخرج للكريدور؟!يعمل اشار 
 أعرف كتالوجها فحدثتها عن مجال شعرها كانت قد شكلته مشات 

فقد مرت سنوات منذ خترجنا والتحاقى ابلعمل معها جبريدة "الصباح" 
الىت ميوهلا رجل أعمال،سبقتىن لتعمل )السكرتريه التنفيذية للجريدة( 

ملت )زادى،وزوادى( اتركاا وعرضت على العمل"بصاحبة ارجاللة" فح
اثنوى ورحلت ألعمل معها وتقلبت لغة عربية  مهنة التدريس، كمدرس 

حصوىل  "النشاب"حلوادث وقسم التحقيقات حىت اكتشفبني العمل اب
 على دبلوم معهد الدراسات اإلسالمية فانتشى واضاف "امللحق الديىن"

ا من ذاكرتك بصفحة ارجمعة ملهامى.. تظل ساميه عالقها يف زاوية م
 ببساطتها وشياكتها وروحها. 
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حدثتها بعد إستسالمها لدخان سيجارتى عن محلة تفتيش الرتسينة 
لفريان حولوها ملكمن "بلكون حجرة النوم" الىت حولتها ملكتبة ويبدو أن ا

 داىفء هلم..
 فنصحتىن بشركات الرش 

املفتوح وهو كانت سامية املدخل الرمسى لرئيس التحرير ،تدخل ملكتبها 
عبارة عن صالة وضعت مكتبها الفسيح ىف ارجانب األيسرمنها وىف 
ارجانب األخر أنرتيه شيك،خلفة دورة املياه اخلاصة برئيس التحرير وعند 
امتداد ارجانب األيسر للمكان جتد ابب مغلق عليه كلمة "رئيس 

تها التحرير"..انتقلت لواحد من كرسيني ملصقان مبكتبها من االمام وعرف
أبن املوضوع مبلف على )األيباد( اخلاص ىب فنقلته عندها.. وأان اعرف 

 أبنه بذلك يكون امام  النشاب .
حتدثت مهساا ابلتليفون.ومسعت عرب االنرتكم صوت النشاب اخلشن أبن 

 امللف وصله
 قالت : يبدو انك مرهقا ومل تنم اقضيت ليلك تطارد الفريان

  بفنجان قهوة؟.قلت:كنت اطارد السحر..هل تسمحني
 ضغطت على األنرتكم من مكمنها موصية بقهوة من بن رئيس التحرير

 وعند الشفطة قبل االخرية من الفنجان جاء جرس من "النشاب"
 فورجت حلجرته..
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عوىن النشاب )رئيس التحرير( : أان مقدر أننا لغينا اجازتك وأدانك  قال 
والشغل  وحدك كمان شغل،بس أنت عارف امللحق الديىن بقى ختصصك

.وعنوانه ابلتفصيل مع قص الزم )حوار( مع من فتح القضية.خد مصوران
ينفع ىف   واملراجع اللعب ىف الكتب الزم نعرف رأى الشيوخ،..سامية

مصطفى لقد اعتربت نفسك د. ليس ىف الدين،الصحافة ايعم صبحى..و 
حممود والقيت بنفسك ىف اليم..على العموم مافعلته املام جيد 

 .وضوع..نكمل بقى وبسرعة كصحفيني مش شيوخابمل
 

 ىف غل ،محلت )األيباد( من مكتبهاأخرج وإنتزع العنوان من سامية 
 فنبهتىن ىف إبتسامة صفراء بعدم نسيات موضوع الرش والفريان 

 فنفست دخان سيجارتى ىف وجهها..
 

ليكن  أقولللجورانل ىف موعده اليوم مل حيضر بلدايتى"املصور" رفاعى 
 - البخارى جبامعة األزهر،مشوار بال تصوير. فيامشاوير علماء احلديث،

  سنة؟ 16احلديث  معالرجل سافر طوال وعرضا رج
 وىف ارجامعة ..  ..أجرى ابلتاكس ملدينة نصر

 
 دار حواران :

     ؟!كما تقولون ارجرح والتعديل  ث أو احلديمامعىن علم    -
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 بروايته حيتج فيمن يشرتط أنه على والفقه احلديث ائمة مجاهري أمجع -
 خبرب احلجة تقوم )وال فيقول الشافعي أما يرويه( ملا ضابطا عدال يكون أن

 معروفا دينه، يف ثقة حدث من يكون أن أمور:منها جيمع حىت اخلاصة
 من احلديث معاين حييل ملا عاملا به، حيدث ملا عاقال حديثه، يف ابلصدق

 على به حيدث مسع،ال كما  حبروفه ديثاحل يؤدي ممن يكون اللفظ،وأن
 ؛حافظا حفظه من به حدث إذا معناه،حافظا حييل مبا عامل غري وهو املعىن
 وافق احلديث يف احلفظ أهل شرك إذا كتابه،  من حدث إن لكتابه

 اليت الشروط أن نقول أن وميكن مدلسا( يكون أن من براي حديثهم،
 على سريعة نظرة وسنلقي ط،والضب العدالة هي احلديث أهل عليها أمجع

 ابلغا، مسلما يكون )أن الصالح ابن يقول العلماء: لدى ذلك تفصيل
 حافظا مغفل، غري متيقظا املرؤة، وخوارم الفسق أسباب من ساملا عاقال،

 حيدث كان  كتابه،وإن  من حدث إن لكتابه ضابطا حفظه، من حدث إذا
 ابن ويقول املعاىن( يلحي مبا عاملا يكون إن ذلك مع فيه اشرتط ابملعىن
 يرجع،وكذاب،وصاحب ال غالط أربعة: من إال احلديث )يكتب املبارك
 الرازي أما حفظه( من فيحدث حيفظ ال ورجل بدعته، إىل يدعو هوى

 على حتمل النفس يف راسخة هيئة هي )العدالة الفحول إرشاد يف فيقول
 بعض وعن ئرالكبا عن االجتناب فيها والتقوى،فيعترب املروءة مالزمة

 ظهور على زائد شيء )العدالة البغدادي للخطيب الكفاية الصغائر(ويف
 )و عنده فالعدالة احلكم أما األحوال( اختبار و بتتبع حيصل االسالم،

 من يعلن وال بدعته إىل يدعو ال مسلما يكون أن احملدث عدالة أصل
 عدالته(. به تسقط ما املعاصي انواع
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 )ارجرح والتعديل ( كل الرواه؟هل مشل تطبيق علم   -
 ابلطبع  -
 يعىن كل الصحابة وقعوا حتت الفحص ابرجرح والتعديل؟  -
ابلضرورة  الصحابة كلهم عدول،وهو من األمور املعلومة من الدين -

  صحاىب عليه ينطبق من عند دوره يتوقف والتعديل ارجرح وعلم
   )الصحابة( مصطلحومباذا يعىن   -
 وهناك األنصار وهناك املهاجرين يشمل:الصحابة الصحايب مصطلح -

 جالس من وهناك الطلقاء وهناك بدر أهل وهناك الرضوان بيعة أصحاب
 تعاىل كقوله  قرآنية أبدلة تثبت الصحابة وعدالة يومني. أو يوم الرسول

 إبحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولون }والسابقون
 معه والذين هللا رسول ،و}حممد100 ه{التوبةعن ورضوا عنهم هللا رضي

 املؤمنني عن هللا رضي و}لقد 29الفتح بينهم{ رمحاء الكفار أشداءعلى
 أاثهبمو  عليهم السكينة فأنزل قلوهبم مايف فعلم الشجرة حتت يبايعونك إذ

 كالنجوم،أبيهم  ،احلديث:)اصحاىب السنة وىف.18 آية قريبا{الفتح فتحا
  أقتضيتوا..أهتديتوا(

وألن الصحابة فوق مستوى الشبهات وكلهم عدول، تسقط مىن األسئلة 
وجتديف  وهتوى ففيها الطيش البني،واهلوى ارجامح..أدرك جهلى،

 اىن بوسواس هل كل الصحابة عدول؟!سؤاىل،وسوس شيط
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 الطلقاء مثل بدر وأهل الرضوان بيعة صحابوأ األنصارو  املهاجرينهل 
  ؟! أويومني يوم الرسول جالس من مثل ،أو مكة فتح ىف أسلموا الذين

 
 يقرأ الشيخ بشفافية مايوسوس به شيطاىن،فريد على صمىت الذى طال 

 للصحابة أقوال بل أبحاديث ليست هي البخاري يف رواايت هناك :يقول
 ..*فهم الصدوق العدول للنيب، مرفوعة وغري

 والتعديل" ارجرح علماء أبقوال عدول فهم البخاري لرواة ابلنسبة أما
 لرواة الالزمتان الصفتان متثالن واللتان والضبط فيالعدالة احلديث"

  "،الصحيحة األحاديث
 
 كيف وهو مهتم جداا بعنعنة اإلسناد دون حبث املنت ؟  -
ىف اتريخ الرواية للحديث،يعترب البخارى أول من كتب مروايت بدون  -

 إسناد هى"التعليقات"ويستخدم تعبري مثل )قال ،ذكر، روى،( 
وكان يقول على سبيل املثال )قال ابن العباس( مث أيتى ابلنص،ويطلق 
على ذلك ىف مصطلح احلديث "التعليق" فعناية البخارى ابملنت ال تقل 

                                                 
 قال ابن إسحاق: أول ما غزا النيب صلى اله عليه وسلم األبواء، مث بواط، مث العشرية.

حدثين عبد هللا بن حممد: حدثنا وهب: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق: كنت إىل جانب زيد بن أرقم، فقيل  -3733
قيل:كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة،  له: كم غزا النيب صلى هللا عليه وسلم من غزوة؟ قال: تسع عشرة،

  [4201، 4142قلت فأيهم كانت أول؟ قال: العشريأو العسرية، فذكرت لقتادة فقال: العشرية.]
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 من أكثر البخارى" صحيح كتابه"  يف أورد البخاري أن يثحعن اإلسناد.
! التعليقات قبل من عنها ماقلت وهى سند بدون حديث1300

واشرتط ىف رواته املعاصرة  فالبخارى مل يقبل إال احلديث الصحيح،
  .. والسماع .وهى اعال درجة ىف الرواه

  *من جملة اهلالل فتح درج ىف مكتبه،واخرج عدد
  اعتقد انه مهم لك ابلعدد مقال عن البخارى وصحيحه قال ىل:

 ممنوانا  استأذنت وأان َأقبل النسخة
 فقد فهمت أنه حدد وقت األنصراف!!

 
 

 الثالثالفصل 
 

                                                 

ومن هنا يظن العلماء أن نسخة البخارى كما تركها صاحبها مل تكن وضعت ىف صورهتا 
لنهائية،وأنه كان ىف نيته أن يعيد النظرفيها ليستكملها،كما يظنون أن بعض النساخ قد تصرفوا ىف ا

بعض أبوابه ولذا قال "احلافظ أبوإسحاق إبراهيم" :انتسخت كتاب البخارى من اصله املوجود 
عند"حممدبن يوسف الفربرى" فرأيت أشياء مل تتم،وأشياءمبيضة،منها تراجم مل يثبت بعدها 

ئا،ومنها أحاديث مل يرتجم هلا،فأضفنا بعض ذلك إىل بعض.ومما يدل على صحة هذاالقول أن شي
 -اهلالل]الرواايت خمتلفة ابلتقدمي والتأخري،مع أهنم انتسخوامن أصل واحد.،ورغم كل شىيء.. 

  [د يوسف خليف -1992-مارس
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 ***اوىل مكلمة
 على الباب دق اسم )أ. ع. ماهر( 

ارن ارجرس وانتظر املفاجأت بفتح لنا،رجل سبعيىن العمر بصلعة 
كاملة مل ينس حىت رابطة العنق "الكرافت"أنه   تلمع،كان ىف بدلة سوداء

أفندى،من طلته يتنب أنه ليس سهالا والهيناا.ولكنه متوجس؟ ندلف 
للداخل..ابلبيت صمت وكأن ال أحد ابلبيت سواه ،ولكنه بيت منظم 

اعرف أن كل حوار صحاىف انجح هوحب يكسر الوحشة ويدمر .ونظيف
وأن كل الذين يكتمون الغربة..ولوعلى األقل خالل مدة احلوار، 

عواطفهم إبتقان ينفجرون كالسيل إذا ابحوا .استدرجه بفالش صورة 
واطلب أن ارى صور زكرايته وهو ضابط.أومع اسرته وسط ارجماعة 

وجرحت  67،كنت ىف اخلطوط األمامية حلرب 1965يقول: أان دفعة 
اإلستنزاف( وأان من كوادر حرب  -شظية( وحضرت )حرب70)ب

لكن التوجد ىل إال صورة وحيدة ابملكتبة خلف مكتىب  73التحرير ىف 
 برتبة العميد الىت خرجت هبا بسبب نسبة العجز.

 قمنا ملكتبه.. 
وقد حلظت أن مكتبته ليس هبا إال الكتب الدينية والقانونية ولكنه أوضح 
أبنه درس القانون وأنه حاليا حمامى..فعاجلته كيف وجد وقتاا للتبحر ىف 

 –متجاهال البوح بشىيء عن حياته اخلاصة  -مبا اليريح الدين؟فأجاب 
 مجاعته واألوالد 
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يقول: عملت ىف جمال مواجهة التطرف الديىن ومتكنت من التعمق ىف 
الدين أثناء عملى مع الشيخ عبد اللطيف مشتهر مدير عام الوعظ 

عاما وأان خطيب ىف وزارة األوقاف )الرتخيص ال 22األسبق ابألزهر ومنذ
 سارى(يزال 

 ننتقل لألنرتيه ابلصالة
فيفتح )ابنبونرية( على ترابيزة األنرتيه ويقدم فونضام، بينماكانت رأسى قد 
طلبت نيكوتني النب احملوج، فأطلب ماء عله إذا ذهب للمطبخ يتذكران 

 هبا، ولكنه عاد ابملاء املثلج وجلس ..
 :اشعلت سيجارة وبدأت ابلضرابت 

الصحيح املسند من أقوال الرسول وسننه هل ترفض ارجامع املختصر  -
 وأايمه  املعروف بصحيح البخارى؟

ال أرفض البخارى ولكىن طلبت بتنقيته من األحاديث الشاذة  -
املدسوسة حيث دعوت جممع البحوث ابألزهر لذلك ومل أطلب من 
الكنيست األسرائيلى فتعرضت للسب والقذف والتجريح،قالوا أىن من 

واملضحك  مث عادوا وقالوا أىن )شيعى( ينكرون السنة،)القرآنيني( الذين 
  أين هم )املعتزلة( األن؟ -هتموىن ابألعتزالأهنم إ

( دون أن تسقط الكرة من أحدان -احلوارية–بونج(  –تستمر لعبة )البنج 
 ..فهو مل يعجز ،وأان مل امتلل..

 امل تقل أبنك ممن يريدن إعالء العقل على النقل؟  -
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فقه اآلية على فقه الرواية،مث دعىن أؤكدعلى أنه اليوجد قلت إبعالء  -
فاتيكان ىف اإلسالم ومن حق املسلم أن يفكرويفقه ىف الدين وأحب أن 
أشريإىل أن هناك دعوات سابقة على دعوتى طالبت بتنقية كتاب 
البخارى،حيث سبقىن الشيخ حممد الغزاىل وقد أشاررمحه هللا للحديث 

البخارى والذى ينكرفيه وجود املعوذتني ىف املنسوب البن مسعود ىف 
القرآن وامسى ماعلى شاكلته ابملروايت اخلسيسة،وقد ذكرابن حجر ىف 

رجالا متهمون،والتنطبق عليهم شروط  80مقدمته أنه دس على البخارى
 العدول الضابطة..

لنقرأ مارواه )البخارى( عن حديث السيدة عائشة الشهري الذى جلست 
 مرأة فتعاهدن أال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاا،فيه إحدى عشرة ا

واحلديث طويل جداا وسنكتفى ببعض الشروح املذكور ىف كتاب فتح 
 البارى ففى شرح قول إحدى الزوجات عن زوجها إنه عياايء طباقاء

 عند هو ثقيل الصدر ى تعييه مباضعة النساء،والطباقاءالعّى هو الذ»
ومل يكن للنىب  صدراملرأة فريتفع سفله عنهاينطبق صدره على  ارجماع 

 دور فيه إال أنه زوج يسمع زوجته؟! أهذه سنة النىب!....
أتذكر إجتهادى العبيط ىف حديث السحر الذى فنده )النووى( ىف شرحه 

 وأقول : مالنا وام املؤمنني : عائشة؟!
اشعر بذبذابت احملمول وقبل اقفاله املح منرة سامية،اوقف جهاز 

 : التسجيل ،وارد ،امسعها تقول
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امامى ماقاله ىف  2010)الراجل ده ردد نفس الكالم وأسكته األزهر ىف
 جريدة الدستور وقتها(.. .

فقد تباع  .. فإذا مل تباع وقتهاارد عليها البضائع املخزنة البد أن خترج
 األن؟!

 افتح الريكوردر.واعاجله ابلقاضية ..
    فلماذا عدت؟!  2010قاموا ابلرد عليك ىف*علماء األزهر -
يقول: ألننا كما دخلنا خرجنا.فأان أنكر أحاديث البخارى عن عذاب  

 القرب وطالبتهم بدليل واحد من القرآن،فلم يرد ىف أى دين زكره،ليصبح
عذاب القربخمصصا للمسلمني فقط؟ كل مافعلوه أهنم قالوا أبن ابن 

 وارجعوىن املعوذتني ابلقرآن،له بعدم وجود مسعود رجع عن قو 
)وقد كان عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ال  وفيها,يف التحفة للشوكاين

يثبت هاتني السورتني يف مصحفه كما روى عبد هللا بن أمحد يف 
مسنده،والطرباين عن عبد الرمحن بن يزيد النخعي قال: كان عبد هللا بن 
مسعود حيك املعوذتني من مصاحفه ويقول إهنما ليستا من كتاب هللا تعاىل 

ده أن ابن مسعود كان حيك املعوذتني من .وهكذا قال البزاريف مسن
املصحف ويقول إمنا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يتعوذ هبما وكان 
عبد هللا ال يقرأ هبما..وهكذا أخرج الطرباين قال البزار:مل يتابع عبد هللا 

                                                 
 السالم حوار: صبحى عبد 2010يوليو25تفاريرواخبار. جريدة الدستور.فى األحد  
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بن مسعود أحد من الصحاب، وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
فقلت هلم البخارى ولد بعد  .وأثبتتا يف املصحف أنه قرأ هبما يف الصالة

وإذا كان د أحاديث يعلم أهنا والعدم سواء،اور  موت كل الصحابة فلماذا
 ابن مسعود رجع عن هذا احلديث فلماذا تغافل )البخارى واورده ىف كتابه

إنطفأ عىن عشقى ىف معاندته،فكل اسئلىت الىت استدرجته هبا  ؟!*)
 لى عجزى وعدم إستعدادى،كم يلزمىن ضحكة عللشماتة منه،حوهلا إىل

من احلنكة ألخفى جرحى؟ قررت أن اعاود اهلجوم وأان اعرف أبىن 
 انتحر؟!

  ملاذا ال يوجد عندك عذاب ىف القرب؟  -أسأل 
القرآن هوالذى يقول قفى سورة احلاقة "هاؤم أفرأوا كتابيه إىن  -يقول

ظننت أىن مالق حسابيه فهو ىف عيشة راضية" وهذا دليل أن القربمل يكن 
به عذاب أونعيم.أن إنتهاء احلياة ال يعىن إنتهاء احلسنات والسيئات. ففى 

أجر القرآن والسنة نفس املعىن فمن يسن سنة حسنة يكون له أجرها و 
من عمل هبا من بعده،وهو نفس الوضع للسنة اخلبيثة وابلبخارى حديث 

                                                 

َس  نْيَ، َومَلْ َع ْن ُس ْفَياَن قَ  اَل:  َولَْيَس ا يف ُمْص  َحِف ابْ ِن َمْس  ُعوٍد، َك اَن يَ  َرى َرُس  وَل هللِا ؟ يُ َع وُِّذ هِبَِم  ا احلََْس َن َواحلُْ 
، َوحَتَقَّ  َق اْلبَ  اُقوَن َكْونَ ُهَم  ا ِم  َن َيْس  َمْعُه يَ ْقَرُؤمُهَ  ا يف َش  ْيٍء ِم  ْن َص  الَتِِه، َفظَ  نَّ أَن َُّهَم  ا ُع  وَذاَتِن، َوَأَص  رَّ َعلَ  ى ظَنِّ  هِ 

ُه   اْلُقْرآِن فََأْوَدُعومُهَا ِإايَّ
ِفِه. َع  ن زر ب  ن حب  يش أن  ه قَ  اَل: قُ ْل  ُت أُليبَِّ بْ  ِن َكْع  ٍب: ِإنَّ ابْ  َن َمْس  ُعوٍد َك  اَن الَ َيْكتُ  ُب اْلُمَع  وَِّذتَ نْيِ يف ُمْص  حَ 

بَ َرين َأنَّ ِجرْبِيَل ؟ قَاَل َلُه: قُ ْل َأُع وُذ بِ َربِّ اْلَفلَ ِق، فَ ُقْلتُ َه ا، فَ َق اَل: قُ ْل َأُع وُذ فَ َقاَل: َأْشَهُد َأنَّ َرُسوَل هللِا ؟ َأخْ 
 مسند اإلمام أمحد -ِبَربِّ النَّاِس فَ ُقْلتُ َها، فَ َنْحُن نَ ُقوُل َما قَاَل النَّيب  ؟
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أن ابن آدم إذا مات أنقطع عمله من الدنيا إال من ثالث صدقة جارية 
وعلم ينتفع به وولد صاحل يدعوله.املوت ال يعىن قطع احلساب،ومن 

عتقد املعلوم ابلدين ابلضرورة أن حسابنا أمام هللا تعاىل يوم احلشر. وأان أ
 أنه احلساب الوحيد،يوم تسود وتبيض الوجوه.

يَدق اببه يقوم ليفتح،أحس أنه نقل النقلة األخرية ىف حواران الشطرجنى  
 وقال "كش ملك" فإذا مبلكى قد مات! 

ونسمع حوار المرأة على اببه، يسكتها، تتسرب للداخل وهى حتمل 
مسرهتا. بوصوهلا مل أكياس كانت طويلة ىف جلباب أسود وطرحة،،فتبينت 

النب  يبق عندان شىيء نقوله هو متوتر ويسأل هل هناك شىيء؟! وأان قلة
تضرب رأسى بصداع وضاع آملى ىف فنجان من النب احملوج، إذ أن هيئة 
املرأة تنم عن أهنا خادمة ولكنها مل تنسل للمطبخ الذى كنا نرى مدخله 

 من جلستنا؟! بل قبعت ىف غرفة مكتبه الداخلية 
ينهى الرجل كالمه بقوله: يرى أهل السنة أن الرواية املعتمدة عن الرسول 

 ألف صحاىب؟ 114تشمل كل الصحابة وهم يبلغون 
والشيعة يطرحون كل ذلك وال أيخذون إال رواية سيدان على ونسله 
الشريف ىف احلسن واحلسني،وحاول )اإلابضى يوسف الطفيش( أن جيمع 

حديث وضعها ىف كتابه )جامع الشمل( 500املتفق بني الطرفني فوجدها
.. ولكن مل أيخذ به الطرفني أال أبعتباره طريقة للتقريب بني  19ىف القرن 

  املذاهب وليس كسنة تلغى ماعداها من رواايت عند الطرفني.
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 ***مكلمة اثنية
هل حديث  رفاعى املصور معى قطع الصمت بسؤال بدى ملحاا عنده: 

 ؟!ارضاع الكبريىف البخارى 
احل على خياىل بسخرية أن تكون املرأة الطويلة قد جأت ألرضاع * 

 .ع.)أ الكبري؟! تعوذت وأان اقهقه من الشيطان الرجيم، إبتسم ىف وقار
 هندم رابطة  العنق  )الكارفت( ووضع ساُق على ساقِ ماهر( ، 

ذكراإلمام مالك نوعاا أخرمن )طرق املص بني األزواج(  وقال الرجل :
ففى موطأ مالك أن رجالا سأل أاب موسى األشعرى فقال: إنىن مصصت 

وكان يستفىت هل حترم عليه أم ” من إمرأتى من ثديها لبناا فذهب ىف بطىن
طمأنه عبد هللا بن مسعود،الذى كان  ارضاع الكبري() أخذا حبديث -ال

  .سى األشعرى،أبنه الرضاعة إال ماكان ىف احلولنيىف ضيافة أاب مو 

                                                 

بة، رسول هللا )ص(، يف رواية:" أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو، وكانت حتت أيب حذيفة بن عت
فقالت: إّن ساملاا موىل أيب حذيفة يدخل علينا، وأان فضل، وإاّن كنا نراه ولداا، وكان أبو حذيفة 

فأمرها «. ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند هللا»تبناه،كما تبىّن رسول هللا )ص( زيداا، فأنزل هللا 
،وكان مبنزلة ولدها من رسول هللا )ص( عند ذلك أن ترضع ساملاا، فأرضعته مخس رضعات

جاءت سهلة بنت سهيل إىل النيب )ص(،فقالت: اي رسول هللا! إيّن أرى يف وجه أيب »الرضاعة" 
حذيفة من دخول سامل، وهو حليفه! فقال النيب )ص(: أرضعيه! قالت: وكيف أرضعه وهو رجل  

وكان قد شهد كبري؟ فتبّسم رسول هللا )ص(، وقال: قد علمت أنه رجل! وزاد عمر يف حديثه: 
 « بدراا. ويف رواية ابن أيب عمر: فضحك رسول هللا )ص(
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 .. اتىن  عبد هللا بن مسعود فقلت:
كانت عائشة »وقال الشافعي وأصحابه فقال: ليس أبن مسعود وحده 

إمنا هي  تفيت هبذه الفتيا وأىب أزواج النيب )ص( أن أيخذن هبا، وقلن:
وأبت أم سلمة وسائر  رخصة من رسول هللا )ص( لسهلة بنت سهيل

 أزواج النيب )ص( أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداا من الناس حىت
يرضع من املهد، وقلن لعائشة؛ وهللا ما ندري! لعّلها كانت رخصة من 

قام واحضر البخارى وىف احلال .. رسول هللا )ص( لسامل من دون الناس(
ومرة أخرى بدأت وساوس  ،وأخذ يسرتسل ىف الشرح ومراجع أخرى

الظن الفكهة برأسى وأان مشتت بني املرأة الطويلة ورضاعة الكبري الىت  
 قال: تلح على املصور العبيط  والرجل الذى يستزيده من الرضاعة؟ كان

يدخل فأرضعيه عشر رضعات ل»ورواية أخرى،جند النيب يقول لسهلة:
آية ]أنزل يف القرآن »عليك كيف شاء، فإمنا هوابنك!..تقول عائشة أنه 

،فنسخ من ذلك إىل مخس،وصار إىل «عشر رضعات معلومات»[ تقول
مخس رضعات معلومات.فتويف رسول هللا )ص( واألمر على ذلك 
...وقال أمحدبن حنبل حبديث النيب )ص(: ال حترم املّصة وال املصتان؛ 

اهب إىل قول عائشة يف مخس رضعات، فهو مذهب ..وقال: ذهب ذ
قوي! وقال بعض أهل العلم من أصحاب النيب )ص( وغريهم: حيرم قليل 

وكثريه إذا وصل إىل ارجوف! وهوقول سفيان الثوري ومالك بن  الرضاع
      أنس واألوزاعي وعبد هللا بن املبارك ووكيع وأهل الكوفة.

http://alkalema.net/zena/nesa2.htm#_ftn117
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لقد نزلت آية »كتبه.. تقول عائشة:   مث دخل بنا ملا ازعجىن وهو يقرأ ىف
فلما  الرجم ورضاعة الكبريعشراا،ولقد كانت يف صحيفة حتت سريري،

مات رسول هللا )ص( وتشاغلنا مبوته، دخل داجن فأكلها من انحية 
وهذا حديث صحيح، وليس على ما ظنوا، ألن »أخرى، يقول ابن حزم:

 )ص(،إال أنّه مل آية الرجم إذا نزلت حفظت وعرفت وعمل هبا رسول هللا
« يكتبها نّساخ القرآن يف املصاحف، وال أثبتوا لفظها يف القرآن

..أول شىيء فكرت فيه تناول قهوة دوبل فأستعجلت األنصراف
أسفل العمارة حتمل امسه ايفطة مكتوب عليها   Cafe-Shopeمن

Relakse   كان رفاعى يلعب مبحمولة اخللوى ويركز وفجأة شهق،خلته
رأى صورة عارية،وهوحممل أبسئلة ابطنية تستلهم حتليل احلرام؟ أنساىن 

 الرسول له،فلم احاور الرجل عن حديث سحر  هتوره،اساس ماجئنا
ساء السعودية يهددن إبرضاع قال: تصور ايأستاذ على الفيسبوك ن

 !! قيادة السياراتسائقيهن إذا مل يسمح هلن ب
هدد عدد من النساء السعودايت ابستثمار  »استوضح اخلرب من موبيله :

يف إطار محلة لتحقيق مطلبهن ابلسماح هلن بقيادة «إرضاع الكبري»فتوى 
عن الصحافية السعودية )أمل « غلف نيوز»السيارات ونقلت صحيفة 

ن تسمحوا لنا إما أ»زاهد( قوهلا انه سيتم إطالق احلملة حتت شعار 
وفجأة انتفضنا )فأر( سقط  «!سنرضع األجانببقيادة السيارات أو 

)املوبيل( وتذكرت امهية األتصال بشركة للرش، فالفأر خرج علينا ىف عز 
النهار.فماذا لوفعلها بشقىت ابلليل!؟ ىف نفس اللحظة خرجت املرأة 
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صور املزعور، )أمحد عبده ماهر( فاصتدم هبا املالطويلة الىت رأيناها عند 
كانت طويله،ىف جلباب اسود جمسم على جسد عرسى لدن، اتبينها ،  

بصدر مفتوح ينىبء عن صدر ذو جتارب،تضع على شعرها طرحة بلون 
ارجلباب،بوجه ممصوص يتبني فيه ضب ابألسنان،ملن يطيل النظر،وقد 
قدرت أهنا ىف العقد الرابع من العمر، وىف يدها شنطة بالستيك قدمية 

 فيها اشيائها. وضعت
 قالت: اوعى اللى وقع منكم..الفار بتاعكم جرى؟! 

والذى انتهى ابألتفاق بيننا على نظافة "ترسينىت مما أدى لتبادل احلديث 
 "املسحورة.؟!

 
) وقالت زاهد  اعود ملوبيل رفاعى وادوس على املصدر الرئيسى للخرب

وتقول انه إبمكان قرارهن يتبع فتوى أطلقها عامل دين سعودي ابرز »إن 
النساء السعودايت إرضاع سائقيهن األجانب من اجل حتويلهم إىل أبناء 

كل أسرة سعودية حباجة إىل سائق،ومحلتنا »ة ان:مضيف« هلن ابلرضاعة
وكان الشيخ عبداحملسن بن «.سرتكز على حق املرأة يف قيادة السيارة

سعودية قد انصر العبيكان مستشار امللك عضو هيئة كبار العلماء ال
إبمكان  أصدر هذه الفتوى اليت أاثرت جدال واسعا يف اجملتمع السعودي.

النساء إرضاع سائقيهن حىت يتحولوا إىل أبناء هلن ابلرضاع ويصبحوا أيضا 
السائقني األجانب  مبقدور يصبح¡ ويف إطار هذه العالقة أخوة لبناهتن.
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االختالط حبرية مع أفراد األسرة كافة من دون أن ينتهكوا التعاليم 
 اإلسالمية اليت متنع االختالط بني ارجنسني. 

 لنقلها على صفحىت ابلفيسبوك Shareاجدها مهمة فأضغط على
 
 

 غزوة الست"وداد"
اليزال " معنا وأهنا مستعدة للفريان..الوقت ودادنبهىن رفاعى لوجود "

ضهرية وممكن اهناء العملية..أشرتينا مصيدة وفنيك وصابون سائل 
ومضينا للمنزل،ادخلتها الرتسينة مبا أشرتينا مع ابقى ماعندى من مكنسه 

ش وجروف وغريه وقفلت عليها زجاج ابب النوم وتركت الشي
اب أوهجمات إستباقية متقياا آى انسحمفتوحاا،فكنت أراها وهى ترأىن،

انتظرىن رفاعى حىت أيخذ كمالة املوضوع على فالشة ن،من الفريا
توب( وأان افرغ شريط -لسامية.. استسلمت للكتابة على )االب

التسجيل كان العمل يدور على السرير بتعجل، بينما رفاعى كان يغلى 
كنا قد اتفقنا ىف . أان وهو ووداد..املاء ىف الكاتل لعمل شاى لثالثتنا

 قاتل لصاحبنا،وقد وجدت احلقيقة عكس ذلكعلى )ريبوراتج(  التحرير
كيف أقتله بكامت صوت على مرأى من ارجميع ووحده يرى أن تلك 

ما سر الكلمة الرصاصة كانت موجهة إليه؟! رجل بتفاصيل غريعادية ب
حاجبيه العاقدين جبهته ابخلصوص،صوته يكمن ىف مكان ما منه وجهه،

ه أوموضع تعصبه، هو الواثق بالتشنج، عرض مايريد دون أن تعرف رأي
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استيل خاص من ارجاذبية الىت ليس هلا عالقة ابرجمال أتناسى شرعية 
، سأكتب ماأحس به ارجنون ىف عملنا الصحفى وأعرتف أبىن معجب به

أأقف ضد شيخ ىف السبعني يعانق .. وليسقط إتفاق ضرار مع ارجورانل
 ! دينه بقبلة عقل؟

" جلباهبا األسود الثقيل وطرحتها فكشفت ودادىف ذلك الوقت شلحت"
عن جلباب آخر حتته وابن حتت ارجلباب اخلفيف القصري نوعا بنطال 
بيىت بدى كجزء سفلى من بيجامة قدمية ابهتة.شفطت الشاى وأخرجت 
من كيس معها منديل ربطت به شعرها لقد خلعت لباس الزينة لتبدأ 

 اللعب مع الفريان؟ 
 "احلواراملوضوع "لتيها،وهو يراجع معى صور مق من خرجت عيون رفاعى

كأنه يبتظر حفلة  على كامريته الدجييتال وهو يتوقع إستمرار الشلح،
فصرفته وقد غريت رأى أبرسال ابقى املوضوع ظافة.)إسرتبتيز( ال محلة ن

 على الربيد األلكرتوىن )لسامية(. 
 

تعاهدان أن أيت غدا الستكمال ارجرى وراء حديث السحر "اايه" 
 دار االفتاء ابحلسني.لسنمضى 

 ايرجناوى حأموت من ارجوع  ..رفاعى: فني رجنتك 
 شعرت أنه يتلكأ.. فلففت له واحدة واوصلته لباب اخلروج

فلم ابقى  ماهر(.ع .)أراق املكتب وختففت الرفوف بعد إستعارة فكرة 
 -"املقدس" لدى غري املراجع الدينية،والرواايت اإلنسانية )الالهوت
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(؟! فأان حتولت لقارىء اليكرتوىن منذ عملى "البشرى االنساىنوالناسوت
مل أجد وقتاا هلا؟  pdfابلصحافة،وعلى الالب أكثر من مائة كتاب 

سهال ..واصبح الولوج بني الرتسينة وغرفة النوم فاحت رائحة الديتول
 ميسورا، واملكتب ىف اإلنتظار! 

 
بقطعة من ارجنب الرومى وتعلمىن كيف تعمل  للجرزان وهى جتهز املصيدة

 وتطلب مىن نقلها كل فرتة من مكان ملكان ىف البيت؟
 أساهلا عن أجرهتا؟

 جنيه؟105مواصالت( -ومخسة  -فرتد )مائة جند
)فالرامسالية( اليهزمها مغالة فأقرر أن استنزف حيلها كما أستنزفت جيىب 

دخلنا احلمام، العمالة؟ أطوف هبا ىف جولة ألكتشاف مكامن كهفى..
فتصرفت بعفوبة أبن اخذت املالبس املتسخة من مكمنها وبدأت تضعها 
ىف الغسالة الفول اوتوماتيك وهى تصنفها)لبيضاء وملونة(،مرت بيداها 

تعقيدا،حني الحظت بيسرعلى كلتاتى"بوكسرز"؟ فوجلت أزادت الوضع 
  فضحكت،ملعة عيوىن 

  قائلة: أوعى ختجل مىن.ده انت أخواي؟!
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تدخلت دون كالم ألشغل الغسالة،منهياا املوقف برمته حىت ال يتحول 
ملشهد سينمائى ساخن أو مضحك على طريقة فيلم )الشقة من حق 

    * الزوجة(
  ؟!  عنك عرفاها )زنوسى( ذى غسالة االستاذ عبده قالت:

تركتها.وذهبت حلجرة النوم اقلب ارجرائد،واجملالت،والكتب الىت نقلت 
لغرفة النوم للتخلص منها كنت ىف الوداع األخري،عندما ينطفىء 
العشق،نفقد دائما شيئاا منا،ونرفض أن يكون هذا قد حصل ولذا تبقى 
قطيعة العشاق فن؟ لكل كتاب صار ممزقاا قصة معى،كل جريدة صفراء 

يضاء طازجة ىف وقتهاومشمشت رائحة حروف املطبعة فيها اللون،كانت ب
أدمنتها؟كل هذالكومة الىت حتولت هلرم ورقى،هى عمرى وسلوة وحدتى، 

بعد قليل حتمل صينية عليها فنجان قهوه وكوب ماء مثلج  ودادجأت 
وهى تقول : قهوة مضبوطة ... ايابشا. ..تركت السكر جانباا أرتشفت 

اندهش،اترة  ا الطعم العذب للقهوة امٍلرٌة..قهوتى ُمُرة فكرت ىف هذ
رجرائتها واترة لشطارهتا كيف عرفت اماكن األشياء وكيف تتحرك ىف 
الشقه وكأهنا تعرفها من وقت طويل..جلست مربعة على سجادة الغرفة 

                                                 

)معاىل زايد( زوجته ابلفيلم،مما إستتبع قيامه بغسيل هدومه  حني قام الزوج )حممود عبد العزيز( بتطليق:" 
بنفسه،فجلس على الطشت،وخلق طقس خمتلف للغسيل عن طريق ريكوردر واغنية هابطه مبزيكا طبلة 

 (« ،فدخلت عليه زوجته ومحاته )نعيمة الصغري( للتشفى فماكان منه إال أن رمامها أببو دكة املبلولافراح 
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جاء ىف وقته..كنت "لنبٍ "ظة إرتشاىفوشدت للحديث خيوط..مقتنصة حل
 وإستسالم    ىف تعب املخدعاركن ظهرى على وسادة

قالت: طول احلزن يعلم البكى..أان أبشتغل ىف البيوت يطلع من عشر 
سنني طبخت للبيه،ودلكت اهلامن،ودللت العيال،وهللا ده أان رضعت بىب 
مدام عنيات مع آخر خلفة ىل.شقتك ساعة زمن وتبقى فله..مش هى 

 مرت برضو؟ اكيد حتغريها ملا تتجوز؟! 90
ة هبذا احلديث النسوى،هل أمنت جانىب،أم ال أعرف ملاذا خصتىن بثق

 وخباصة اىن شبه ممدد يشتهى النوم؟ لشهوة هتىيء للشيطان خلسة
 

سرحاىن مبا حيدث مسعنا طرقا على الباب ..ِانتفضت تفتح.. وعدت من 
 سورايب

قالت:ده واحد حيشرتى اىل استغنيت عنه،عشان أعرف امسح اوضة 
 نومك

  كيف؟مشرتى كمان؟!قلت:أنىت عملىت إتفاق وجبىت 
ازعلك..بس حودى احلاجات دى  هخاصيمى النىب إن كنت قصد :قالت
 دى ورق قدمي جييب املرض فني؟
خرجى  :قبلى أنِت الراجل واتفقى معاه.. من غري مايدخل الشقة..قلت

ومش عايز منها حاجة..حالل احلاجات اللى جتيب املرض على السلم ،
 مثنها عليكِ 
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                       ى الشقة جنة،معاك لصالة العشاء:تسلم ىل.. حأخلقالت
تنقلىن من غرفة النوم للصالة ..ومن الصالة لغرفة النوم..حبكم احلملة 
احلامسة لنظافة الشقة كلها وليس الرتسينة وحدها..وهى حتول مامتر به 

وحينما لورود ورايحني وأتتى ابلشاى ابلنعناع والتنساىن من القهوة..
وعافية مسح سراميك الشقة أدركت أن الطبيعة الترتك انثى  بدأت هبمة
قد تكورات خلف نسيج البنطال بعد  وقعت عيىن على ردفني.بال مواهب

أن شلحت جلباهبا الداخلى القصري وعقدته عند خصرها الردفان 
مث تقرر أن حتول يتالطمان ويرتعشان مع محاسها ىف دعك السريميك. 

ساخنة بنار  ، اطس ابللحمةحتالل " بصانية بطغزوهتا لبيىت ملؤامرة " إ
طبيخ إيديه ) األفالم األبيض واألسود والقدميةقدمتها بطريقة  الفرن؟!

 وحيات عنيا (..
% ضريبة درية الىت 10"اضافت هلا مقدمه فاتورة مغاىل فيها ويبدو أهنا

 %خدمة.."12و  بدل ضريبة املبيعات؟حلت 
أتركها تضرب ىف الشقة الصغرية )استوديو(  طوالا وعرضا حىت أقرب  

 أوجمىيء صالة العشاء.  -األجلني نفاد الديتول والصابون السائل 
: وداد مراتن ىف األسبوع ..مرة )أ.ع. ماهر(وأان افكر ماذا لو قلدت 

الذى  حىت أختلص من نعىت )برجناوى(للنظافة..وآخرى للطبيخ الساخن؟
اطلقته على سامية.. فوجبة الرجنة هى الوحيدة الىت اجيدها رغم 

 . ملنياابصعوبتها،وذلك حبكم النشئة الصعيدية ىف بيت متوسط احلال 
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ومبنهى الثقة اظهرت اهنت وداد عملها وزادت ىف الوقت عن العشاء..
 ء.واعطتىن رقم حمموهلا أبهنا ليس لديها وقت إال يوم األربعا

 أجى كل اسبوع وال كل اسبوعنيقالت: شوف 
 وداد مراتن ىف األسبوع ..مرة للنظافة..وآخرى للطبيخ الساخن قلت:

 ونفحتها الرجنة الباقية ابلثالجة
 

 ..سحرانالسحر
تسائل كالصداع:عن سحر أحتايل على النوم؟! فهل أيتيىن نوم وىف رأسى 

)اسباب الرسول؟ موثق ىف البخارى ومسلم وقال به السيوطى ىف كتابه 
النزول ( وجعل املعوذاتن نزال بسبب هذا السحر؟ وهل فعالا قام ذلك 
الشقي اليهودى بعمل السحر له على شعرات من شعر النيب صلى هللا 
عليه وسلم، قيل) إنه حصل عليها من جارية صغرية ،كانت تذهب إىل 

كيف مجعها  ؟! بيوت النيب صلى هللا عليه وسلم( أكان بيت النىب مباح
منها فماذا  4000حديث ،ومل يسجل إال 60000لقد مجع  بخارى؟ال

وماقيمه حديث صحيح السند عليل وجد من صحة ىف حديث السحر؟!
 مايلزم  .. هكذا أيتى نوم العزاب! -لزوم  الرواية  كالعادة..لتكن  املنت؟

رواية النبطى مع زيدان دفء كامل ىف لياىل الشتاء فوق السرير ،أعدتىن 
ىف ارجامعة وثالث مع اللغة العربية ريخ،وشجون دراسة ممتدة لعبق التا

)النبطى حكاية امرأة  الثانوية كمدرس لغة عربيةسنوات عمل ىف املدارس 
قبطية شابة )مارية( تالحق األحداث والتطورات ،من خالل وجهة نظرها 
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حوهلا إن ميزهتا تكمن  حواسها لنرى ونفهم كل ما يدور منفالراوية تعريان 
قوة مالحظتها ورهافة ذاكرهتا هي امرأة استثنائية،يف شخصيتها بعض  يف

السلبية فهي توافق من غري أي اعرتاض على زواجها من التاجر )سلومة 
أحول وأخبر )كريه كثر من عشر سنني وسلومة هذا سكري (الذي يكربها أب

رائحة الفم( ويفتقر إىل الوسامة والتميز.وترضى ابالبتعاد عن أهلها 
  .. رها فقط كي ال يُقال عنها عانس.؟!(وداي

فرأيت  ارجتافايت يف حضنه فتحت عييّن املسبلتني، تقول عنها الرواية:) يب
عينيه تغوصان يّف،من فوقي،ومن خلفه بدت أطراف النخالت ورؤس 
األعمدة،بعيدة جداا.كان وحده القريب، اللصيق لن مير اآلن أحد من 

رغبة تدعوين للذوابن التام والتوحد هنا. مر ذلك خباطري، فغمرتين 
معه،ومع األحجار احمليطة، ومع حدود الكون وأدركت أن ما يفعله يب، 

 (.يل، ال له".
.ايخذىن السحر  مل يسطتع سرد مارية، وال دالهلا أن أيخذ ىب للنعاس

ذهب واخلوف لعوامل ألف ليلة وليلة،واستمر ىف تقليب كتب السنة فأجد: 
السحر اثبت وله حقيقة، وذهب عامة املعتزلة، وأبو أهل السنة إىل أن 

إسحاق اإلسرتاابدي من أصحاب الشافعي،إىل أن السحر ال حقيقة له، 
وإمنا هو متويه وختييل وإيهام لكون الشيء على غري ما هو به، وأنه ضرب 

طه: ]﴾  من اخلفة ، قال تعاىل خُيَيَُّل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َأن ََّها َتْسَعى
قال: وهذا ال حجة فيه؛ ألننا ال ننكر أن يكون التخييل وغريه :[،66

من مجلة السحر،ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوَّزها العقل، ووَرد هبا 
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السمع، فمن ذلك ما جاء يف هذه اآلية من ِذْكر السحر وتعليِمه،ولو مل 
، فدل يكن له حقيقة مل ميكن تعليُمه، وال أخرب تعاىل أهنم يُعلِّمونه الناس

مع اتفاق املفسرين على أن سبب نزوهلا  وسورة الفلق..على أن له حقيقة
ما كان من سحر لَبيد بن األعصم، وهو مما خرجه البخاري ومسلم 
وغريمها عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: سحر رسوَل هللا صلى هللا عليه 

األعصم،احلديَث،وفيه وسلم يهوديٌّ من يهود بين زريق  يقال: له لَبيد بن 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملا حل السحر:))إن هللا شفاين((، 
والشفاء إمنا يكون برفع العلة، وزوال املرض، فدل على أن له حق ا 
وحقيقة، فهو مقطوع به إبخبار هللا تعاىل ورسوله على وجوده 

مجاع،وال عربة مع ووقوعه،وعلى هذا أهل احَللِّ والعقد الذين ينعقد هبم اإل
 ابملعتزلة،وخمالفِتهم أهَل احلق .

 
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
))اجتنبوا السبع املوبقات(( قالوا: اي رسول هللا، وما هن؟ قال:))الشرك 
حر،وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق،وأكل الراب،وأكل مال  ابهلل،والسِّ

رواه  -، والتويل يوم الزحف، وقْذف احملصنات املؤمنات الغافالت اليتيم
 (( 2/83، ومسلم  5/393البخاري 

 
*** 
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وعن ِعمران بن ُحَصني رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
له، أو َتَكهَّن أو ُتُكهِّن له،أو َسَحر وسلم: ))ليس منا من تطريَّ أو ُتُطريِّ 

أتى كاهناا فصدقه مبا يقول،فقد كفر مبا أنزل على حممد  ومنأو ُسِحر له،
: رواه البزار، 5/20قال به اهليثمي يف اجملمع  -صلى هللا عليه وسلم .
 ((ورجاله رجال الصحيح

 
*** 

 من سامية:افتح بريدى اإلليكرتوىن فأجد رسالة 
) كان املقصود ابحلوار الشيخ )حممد عبد هللا نصر( الشهري ب )ميزو( 

الزم ل لك انقص على امللحق بكرة بس!! ، بيقو األستاذ عوىن النشاب
ماطولش مع الفريان.. ل القطة تعضك.. رفاعى سيح ..يكمل املوضوع 

  لك ..ايصديقى القدمي (
 
الف لعنة ولعنة عليكى ايسامية وعلى الصحافة وعلى رفاعى املصور  -

  وامللحق الديىن والكل كلية .. اهنا رأس النشاب؟
 

.. تكلفت ابللحاف اتركا نور احلجرة أقرا سورة الفلق وسورة الكرسى
اعوذ بكلمات هللا التامة أن " اردد تسابيح امى عند النوم..للصباح

 حيضرون  "
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 الرابعالفصل 

 
إال )مرمي عوىن( فهى طول الوقت ترتجم الكتب  ابرجريدة تغريت مقاعدان

فتبهران  Best Seller Booksاألجنبية األكثر إاثرة واملعروفة ب 
وجبة صحفية كاملة بالعدد للكلمات املطلوبة * تفهى تكتب املستطردا

غري عابئه مبا نعبأ،من حتديد مكاىن ومساحة لعدد من الكلمات التتجاوز 
 كلمة وال مبا يقوله لنا النشاب عن سرعة إيقاع العصر ومذاقه؟  500ال

مدرسة صحافة "الصنداى تيمس" ابرجامعة عوىن(  )مرميهكذا تعلمت 
فاخلرب الومضه عندها يصلح للصور الىت خترجت منها.. االمريكية 

املتالحقة على شاشات التلفاز..أما الصحافة فالقارىء ينتظر منها أن 
تذهب البعد من ذلك وعلى مهل وتقص عليه ماالذى جيرى؟ تقول ملاذا؟ 

فة الورقية ىف دورها دور الصحا وترد على كيف؟ وتعرف من؟ فذلك
 العصر اإللكرتوىن.

كلينتون ىف حالة كانت "املستطردات" الىت كتبت عن"احملاكمة االمريكية ل
قواعدها ىف ى حف ىف الغرب وجعلتها تنسحركت الص مونيكا" هى الىت

                                                 

يذهب فيه  MARRATIVE-ARTICLEdاملقال املستطرد هو املقال "املسرتسل" الطويل  
ى ليس للخطوط الرئيسية فقط وأمنا للفرعية ايضاا.أنه مكان وسط بني املقال التقليدكاتبه مع موضوعه 

 والكتاب. 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1l9zusoTMAhVLthQKHVd2B7QQFgg9MAg&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbooksbest&usg=AFQjCNHHr6IDhltV_FbwQrBhS0UIJalzRw&sig2=hDSUlhGxoo7DbPzVqdSjeA&bvm=bv.119028448,d.d2s
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.لقد مسح للصحفى د الكلمات واملساحة ىف املقالاالختزال وحتديد عد
كلمة ىف مقال متجاوزا ارجورانرجى األشهر  35000اديسون جون ب 

عندان "هيكل" الذى كان مقاله بصراحة ىف االهرام ال 
مونيكا" كان  –كلمة. فماكتبه اديسون عن "كلينتون 20000جياوز

يشبه كتاب ىف جريدة، رواية مجيلة متعددة الفصول فقد كانت السلطة أو 
،وكان ارجنس  السياسة حاضرة )ابلبيت االبيض( نفسه على سن ورمح

كثري جداا،وكان هناك شىء من الدين )ألن كلينتون مارس عالقة شبقيه 
مع مونيكا بطريقة مل يشر هلا الكتاب املقدس كفعل خطيئه(؟!كما متسح 
طاقم املدافعني عن الرئيس ابملسيح والقانون ىف آن واحد، ىف مرافعة 

م بال مشلت حدود التجاوز عن الضعف البشرى ،بطريقة "من كان منك
خطيئه فلريمها حبجر؟" وعرضوا للقوانني الىت متنع التدخل ىف احلياة 
الشخصية،طاملا مت الفعل ابلرضا وبدون جرب، انفيني وصف األغتصاب 
أو هتك العرض عن جمون كلينتون،فمونيكا هى الىت َعرُضت الرئيس 

قالت ..لتحرش مفرط؟ وتدخلت الزوجة ىف دراما متصاعدة ابلغفران
لقد جتاوزت أان وزوجى هذا ولن نرتك لآلخرين هدم مابنيناه هيالرى: 

 سواي!! 
 كانت العناصر امللهمة لألدب حاضرة ابملقال املستطرد الطويل: 

 –وشىء من ارجنس  –وشىء من الدين  –شىء من السياسة "السلطة" 
كتابة   كانت مرمي عوىن ىف صحافتها تكتبوشىء من ارجرمية أوالغموض.  

قريب من  -كانت صحافتها سرد مشوق زاده احلدث مفتوحة طليقه  
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للكتب،تدفع القص الذى هو سرد مشوق زاده اخليال ففى عرضها 
والتحليل فيمضى مقاهلا بسرعة وانسيابية متجاوز السرد بقوة املعلومة 

الرواايت التقليدية للكتاب الكبار،كنت اهلث وراء مقال يقص قصة 
 حقيقية جتاوزت خيال آى روائى؟

  
أكتشفت أن )مرمي عوىن( ال ترتجم اصول الكتب األجنبية فيما بعدلكن 

جملالت وارجرائد ولكنها ترتجم فقط الصفحات املنشورة عنها ىف ا
حبكم قيامى ابملراجعة اللغوية ملوضوعاهتا وقيامى أبختيار االجنبية، وذلك 

اتى العناوين ارجانبية هلا ولكننا مل نتصارح ،ومل تراجع أو تعارض مراجع
 األخرية عليها. 

 
وألول مرة تراجعىن بعد أن اعطتىن املوضوع املرتجم ،ليكون ضمن مواد 
امللحق الديىن؟ ادخلت عليه التعليقات وأان مفروس من أتشرية النشاب 

 .. " ينشر ابمللحق الديىن " بعد إجراء الضبط اللغوى: عليه
العمل على أن مل اهضم أن يكون لرمي دور ىف امللحق الديىن فقد جرى 

 امللحق الديىن دوما إسالمى؟!
نَ ْيها  أنتبهت حلضورها ..غازلُتها بعد استسالمها لدخان سيجارتى أبنَّ عي ْ

  كانت عيناها عسليَّة وابرجنَّة حَبورٌمن عسل.. بَلْون حُبُور ارْجَنة،استفسرت  
 قهقهت.
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 قالت : مىت تبدأ الوصال مع سامية ممكن أعاونك،هدية بسيطة، فستان
 مثال ماألواهنا املفضلة احتبها ىف القصري أم الضيق؟ 

 اضحك..
تدرس التاريخ وال المث قالت:تذكر نصيحة شجرة الدر اليبك عن الرتدد، 

 تستفيدمنه
 قلت: كيف ىل أن أعرف قياس امرأة ماسربت جسدها إال بشفاه اللهفة 

  قالت عبارة سخيفة : أعتربها من املؤلفة قلوهبم حىت تؤمن بك؟
خياهلا )مسلمون  وعند إيقافها للمناقشة أنصرفت ف)املؤلفة قلوهبم ( ىف

أهنم بني بني وحيتاجون  -ابألجيار( يدفع هلم النىب ليضمن أن يكونوا معه 
ولذا حقق هدفاا ما معهم أبن أيمن شرهم؟! آحبيبىت   لوقت لإلميان..

 كانت بني أن تكون معى أو تكون مع غريى؟! 
مع احلبيب، أم كنت"ٌعَمرى اهلوى" ىف عشق النساء؟ ام أىن متهم ابلبخل 

الغى عمربن اخلطاب سهم املؤلفه قلوهبم والغيت رشاوى الدابديب ىف 
شغلىن أن يكون مابيىن وبني سامية طافيا ظاهرا لعيون أوالد  حب النساء!

الكار زمل ارجورانلكنت اعتقد أن مابيننا فعل مقاومة ضد اآلخرين،سر 
شاء،كيف تفكك لغم احلب وتعطل فتيله املوقوت دون ينتهى سحره ابألف

  أن نتشظى بوحاا..ايبوحوا عنا؟
 أم سامية مل تكن حقيبة حمكمة األغالق فتدفق حمتواها أمام الغرابء؟

"مرمي عوىن"جرائتها الطارئة ملاذ؟ وتدخلها ملاذا؟ هل ضاقت بتدخالتى 
 الفرنسية وشعرتمن"الليموند" وإضافاتى ملقالتها الطويلة املرتمجة 
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مبعاندتى أن حيرر امللحق الديىن غري املسلمني. يبدو أهنا قدمت ىل من 
 اخلدمات مايكفى ألكون هلا عدواا. 

 حبثت لألسئلة عن جواب،كل األجوبة عمياء،وحدها األسئلة ترى؟
اهنا مبادرة فرنسا للتقارب مع اإلسالم..ونشرهتا ىف  –قالت مرمي عوىن

اهنا دولة علمانية معلنة،انه شىء رائع ان تتكلم عن اكرب جرائدها،ولتعلم 
 رسولكم كنىب.وملهم

 انه السم ىف العسل –قلت  
 آى سم ؟! –قالت 
اعتقد أن االعرتاف الفرنسى جاء ابلصيغة العلمانية.وكأن االسالم  –قلت

 دين ارضى من عند "حممد"وليس وحى من السماء
الباابوات فالداينة إن دينك مل حيصل على ربع ذلك ىف بالد -قالت

اليهودية التعرتف آبى قدسية ال للعهد ارجديد وال للقرآن..وعندان ىف 
ابقى  الربوتستنتية ال نعطى قدسية على بياض للتوراة على عكس

واعتقد إن االسالم اليعرتف ابليهودية واملسيحية القائمة ،الطوائف
هذه االمهية ىف مقال على أكتبهما املقدسة..  - وعدالبدال –ويعتربمها 

 اهنم مل يقولوا املغضوب عليهم وال الضالني تتجرع السم؟
املوضوع بطبعه غري مريح،وهو مل خيل من رسومات جتاوزت  –قلت

 .،انه األستشراقالرسول لإلمام على وفاطمة
 . ولكنها على كل حال غري مسيئه -قالت 
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وإنه تدخل النشاب،معترب تدخلى ىف موضوعها تدخل سافر غري مقبول،  
أبن  حيب أن يكون امللحق الديىن كدراسة مقارنة لآلداين.وهو يذكرىن

حنن ويصححون. رد رسالة ألهل االختصاص.فريدون،امللحق الديىن هو جم
 جرس الرأى العام ألهل احلل والعقد،

 قلت:عندانموسى وعيسى انبياء هللا ومن ذوى العزم 
 قالت:واتباعهم كفار  

 
 اقر تعديالتى؟!الوقت للدراسة ،مث ابتسم ،و لنفسه بعض النشاب"اعطى"

وقد جريدة الليموند الفرنسية، ه اصلحيث اضطرت مرمي أن تقدم ل
يوم  استغرب معى النشاب من التواريخ الىت يضعها املقال لألحداث مثل

م الذى فيه نزل اْلَوْحي اإلهلي على 610مارس عام  19األثنني 
على الكعبة أبهنا ماكانت  َرَهةَأب ْ  ومثل خترجيه حلرب حممد"صلعم"!!.

ابليمن"  َأبْ َرَهةلتحدث لوال هجر نصارى ارجزيرة العربية "للقليس"كنيسة 
منوها امللف الفرنسى عن  وحجهم مع ابقى قبائل ارجزيرة للكعبة ؟!

املقال حمرر  ،معترب* وجود "متثال ملرمي وابنها املسيح وقتها بداخل الكعبة"
                                                 

وجدرانها وجعلوا  الكعبة زوقوا سقف أن العرب في الجاهليةجاء في أخبار مكة لألزرقي :
في دعايمها صور األنبياء، وصور الشجر، وصور المالئكة فكان فيها صورة إبراهيم 
خليل الرحمن شيخ يستقسم باألزالم، وصورة عيسى بن مريم وأمه، وصورة المالئكة 

فأرسل الفضل بن  صلعم أجمعين، فلما كان يوم فتح مكة دخل رسول هللاعليهم السالم 
العباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم ثم أمر بثوب وأمر بطمس تلك الصور، 
== 
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أهنا املستثىن من حتطيم األصنام من املسلمني ىف يوم فتح مكة أبمر من 
النىب حممد عليع الصالة والسالم الذى قال وقتها :" أحمو ارجميع إال 
ماحتت يدى" ووضع يده على متثال مرمي ىف حجرها عيسى أبنها قاعداا 

وقت  ؟!وساردا من كتب الرتاث اإلسالمى مايشري لبقاء التمثال حىت
 ضرب الكعبة ابجملانيق زمن احلجاج؟! 

كان من الواضح أن "مرمي عوىن" تصرفت حبنكه ىف اختصار املقالة، 
 -وظهرت املقالة جبريدتنا ابمللحق الديىن الذى هو كل عملى ابرجورانل 

صال بذلك بني القوات" اان فا -بعد أن توالها النشاب بنفسه بعنايته 
حبثى  كان قطار الصحافة ال ينتظرحتدى. ومرمي"..وكأنه يشد أذانى ىف

  !؟عن الشيخ ميزو
 

 ""مرمي عوىن الديىن ق حىت لوكتبت امللح
 
 

                                                                                                        

== 

فطمس. قال: ووضع كفيه على صورة عيسى ابن مريم وأمه عليهما السالم وقال: امحوا 
يم وأمه ونظر إلى صورة جميع الصور إال ما تحت يدي فرفع يديه عن عيسى بن مر 

 .إبراهيم فقال: قاتلهم هللا جعلوه يستقسم باألزالم ما البراهيم ولألزالم

 . 



73 

 مقاهلا 
 املرتجم 

 املدهش:
 

 النىب ىف جملَّة )لوبوان( اْلَفَرْنِسيَّة: -1
تبدأ اْلَمجَلة َملفَّها اِبلقول: مل يرتدَّد اسُم َرُجٍل مثلما يرتدد اسُم حُمَمَّد، ومل 
يُ َؤثِّر رجل يف أْرَواح وقلوب َهَذا اْلَكمِّ ِمَن اْلَبَشر مثلما َأثَّر حُمَمٌَّد .. امسه 

ِم يرتدد يومي ا على َأْلِسَنة مليار مسلم حول اْلعامَل، وحالياا يُعد ديُن اإِلْسال
ين الثَّاين يف فَ َرْنَسا بعد اْلَمِسيِحيَّة ِمن اْلُمسَتِحيل حَتِْديد اْليَ ْوم الَِّذي  الدِّ
ُوِلَد ِفيه حُمَمَّد يُ َقال ِإنه ولد يف مكَّة وقَت ُحكم اْلَمِلك كسرى اأَلوَّل 

ومن اْلُمَرحَّج أن َيُكون قد ُوِلَد بني  579عاِهل اْلُفرس أي قبل عام 
يُ ؤَكِّد اْلمؤرِّخون اْلَعَرُب كل ما حدث يف َمكَّة يف عام وَ  573و 567

، يف َذِلَك اْلَعام كان 570اْلفيل الّشِهري الَِّذي من اْلُمَرجَّح أنه كان عام 
َمِلَك اْلَيَمن َأْبرَهة َيْسَتِعد  للد خول ِإىَل َمكَّة واستطاع تدبري جيش ضخم 

 تَ َوجَّه ِإىَل َمكَّة،وتَ ْفَشل حرُب َأبْ َرَهة واصطحب معه ِفيال خاِرَق اْلُقوَّة مثَّ 
ن فيما آاْلمقصود هِبَا اْلكعَبة ذاهتا إِبْرَهاَصة ُتْشبه اأَلَساِطري َسجََّلها اْلقر

ن مل نذكر أنه عند دخول أبرَهة ِإىَل َمكَّة وجد إبعد،وال تكتمل اْلِقصَّة 
طَّلب الَِّذي حذَّر أبرَهة نفسه يُ َواجه رجال قوي اْلِمَراس َأال وهو عبد اْلمُ 

ممَّا سُيالِقيه إن حاول تدنيس اْلكعَبة، وَكان عبُد اْلُمطَّلب َذِلَك الرَّجل 
الش جاع هو َجد  الرَّسول حُمَمَّد .كان ابنه امسه "عبد هللا" وتزوَّج عبد هللا 
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د مَنة" ونتج عن َهَذا الزََّواج ول"آمن فتاَة من أسَرة كرميَة، وكان امسها 
واحد وهو حُمَمَّد، لكن عبد هللا مل تُ َتح له اْلفرَصة ِلُرْؤيَة ابنه ،فبعد زواجه 
َ وترك لزوجته خادَمة   بفرتَة قصريَة، ويف أثناء عودته من رحلته بسوراي تُويفِّ
ن، ومَخْس انقات وَجِنيناا، َويَ ُقول اْلُمَؤرِّخ اإِلْسالمي ابن سعد:  كبريَة السِّ

 أَيُمُرها أن ُتْطِلق على ابنها اسم )أمحد( وتُوجد منه قد مسعت صواتآإن 
مَنة آنظريَّة تقول: ِإن رجال عربي ا مسيحي ا يتحدث الُيواننَية أشار على 

بذلك لكي يتواءم اسم حُمَمَّد َمَع اإلجنيل، وفيه على لسان اْلمسيح 
م ألتباعه )إذا مل أترككم لن أييت )اْلبرييكليتوس( إليكم، لكن إذا تركتك

ليكم، ومبجيئه سوف يفرض على اْلعامَل اْلعدل واحلِْكَمة( إسوف يبعث 
ومعىن كلَمة )اْلبرييكليتوس( الُيواَننيَّة أمحد أو حُمَمَّد أو حممود ،وابلطَّبع *

ه  اعرتض اْلكثري من اْلمسيحيِّني على هذه الرّتمَجة وقالوا: ِإن اْلمسيح تفوَّ
لت خطأ وِإن اإِلجنيل مل يتنبأ قط  مبجيء بكلَمة خمتلَفة وإن اْلَكِلَمة نُقِ 

حُمَمَّد .ومن جَهة أخرى قال أحد صحابَة حُمَمَّد "الشَّاعر حسَّان بن 
اثبت": كنت يف السَّابَعة أو الثَّامَنة من عمري عندما مسعت يف شوارع 
اْلمديَنة رجال يهوداي يصرخ أبعلى صوت ُمناِداي رفاَقه يف الدِّين، وعندما 

ويف  عوا كل هم قال هلم) يف هذه الليَلة بَ زَغ جَنُْم )أمحد( وهو نبأ َمْوِلده.جتمَّ 
ِسنِّ السَّادَسة فَقَد حُمَمَّد والدته أثناء عودهتا من رحَلة ِإىَل اْلمديَنة ،وانتقل 
حُمَمَّد ليعيش َمَع جدِّه عبد اْلمطلب الَِّذي تُ ُويفِّ بعدها بعامني ومع أيب 

                                                 
 لَِّذي مل تعرتف به اْلكنيَسة ؟!قصد ُهَنا ما جاء يف إجنيل "براناب" ا - *



75 

مَّد ِإىَل سوراي يف عامه الثَّاين عشر على رأس قاِفَلة طاِلب سافر حمَُ 
جتاريَّة،وعند وصوهلم ِإىَل جنوب دمشق توق َُّفوا وكانت هذه اْلمنطَقة َمَقرَّ 

واْلَتقى حُمَمَّد " وقوف اْلكثري من اْلقوافل ومركزاا للكثري من اْلمسيحيني، 
ن يف سوَرة آاْلقر براهب مسيحي امسه )حبريى( وهذا اللَِّقاء مذكور يف 

وحتكي اْلمجَلة بعد َذِلَك أن حبريى طلب من حُمَمَّد الر جوع ِإىَل *اْلمائَدة 
َمكَّة، مث قام بفحص ظهره ووجد دليال َأقْ نَ َعه بنبوَّة حُمَمَّد فقال الرَّاهب 
ألىب طاْلب.)ارجع ِإىَل بلدك واحرص على َهَذا الصيب من اليهود فوهللا 

ظون ما الحظته أان ويضر ونه ضررا ابِلغاا .( ومن هذه ن رأوه سوف يالحإ
الن  ْقَطة يَ تَّضح أن صَلة حُمَمَّد ابْلَمِسيِحيَّة بدأت ُمبكِّراا .؟! هكذا تقول 

   " *اللومند
تعوَّد حُمَمَّد على عاَدة جديَدة وِهَي ذهابه كثرياا ِإىَل غار ِحراء الَِّذي يُوَجد 
على بُعد عدَّة كيلو مرتات من مشال شرق َمكَّة، حيث كان يتأمَّل 

 -"يتحنَّث"ويتعبَّد وَتِصف اْلمجلَّة أيضاا كيف نزل على سيِّدان حُمَمَّد 
 يوم متَّ حتديده على أنه يوم اْلوحي. فتقول : ويف  -صلى هللا عليه وسلم

م جاء ِإىَل حُمَمَّد اْلقَدُر اْلمكتوب، ونزل عليه  610مارس عام  19
اْلَوْحي اإلهلي. حدَّث هو بذلك فقال: يف ليَلة من الليايل الَّيِت كنت 

                                                 
*

ابلسورَة ن ما يشري هلذا اْلمعىن، ولكن وجدت إشارات غري مباشَرة آمل أجد يف تفاسري اْلقر - 
 47،59،82آيَة: 

ُمرتَجم ِبِدقَّة كما نشر، فليس يف األمر تصر ف،  -كل اْلمذكور عن جملَّة )لوبون( اْلَفَرْنِسيَّة  - *
 أو خيال روائي.
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أقضيها يف غار ِحَراء جاء ِإيَلَّ جربيل ومعه كالم مكتوب وقال يل: اقرأ 
ن من حُمَمَّد اهلدوء يف تصرفاته آن، وقد طلب اْلقرآقر..ومن ُهَنا ُولد الْ 

 ن . آواحْلفاظ على حكمته وعدم الّتعج ل يف قراَءة اْلقر
 

 السم ىف عسل جملة ) لوبون( ؟!: -2
م كان حُمَمَّد رجال يكتنفه اْلغموض ومل يشكَّ  613م حىتَّ  610من عام 

طء َكوَّن حُمَمَّد دائَرة تكوَّنت أحد أنه قريباا سيقلب موازين َمكَّة متاما وبب
من أربعني ُمسلما تبعوا دينه ارْجديد .حُمَمَّد أراد إعاَدة تشكيل نظَرة َمكَّة 
ِإىَل هللا، وتوضيح أعماق اإلميان ابهلل وضرورَة وضع َذِلَك اإلميان يف إطار 

رساَلة  فعلي يف )احْليَاة اْلَعَمِليَّة(. ويقول )تور اندري( لقد أكَّد اْلمسيح
ولكن كيف  موسى أمَّا حُمَمٌَّد فقد أكَّد رساَليتَِ اليهود واْلمسيحيِّني معاا .

َلة األصلَية بني قوم اْلعرب وقصص اإلجنيل ؟ عبقريَة حُمَمَّد  ميكن إجياد الصِّ
تكمن يف هذه الن قَطة ابلذَّات فسيُِّدان إبراهيم هو االسم الَِّذي يدل على 

 هللا حُمَمَّدا ابحْللَقة اْلمفقوَدة عندما أنزل عليه سورَة هذه الصَلة؛ فقد أخرب
اْلبقَرة. فبالّتايل مل يكن سيدان إبراهيم يهوداي، بل كان حنيفا أي من أوَّل 

له إال هو، أي من أوائل إله واحد ال إالنَّاس الَِّذين اعتقدوا يف ُوُجود 
سيدان إْسَحاق أاب قوم اْلمسلمني. وزايَدة على َذِلَك كان إبْ َراِهيم والد 

اليهود. وهو أيضاا والد إمْساعيل من جد أقوام اْلعرب ) فبالتَّايل مُيثِّل حُمَمَّد 
صَلة فوريَّة بني إبْ َراِهيم والعرب(. ولكن هلل أسبابه يف إعطاء كل قوم 
تعاليم ختتلف عن غريهم من اْلقوم؟!، فُمِهمَّة حُمَمَّد األساسيَّة كانت تتمثل 
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اء اْلعرب إرشادا وتعاليم يتَِّبعوهنا !!وهلذا السبب بعث هللا آبايته يف إعط
 ملَُحمَّد ابلل َغة اْلعربيَّة، ولَغة عربَية نقيَّة وفصيَحة.

)بدى ىل السم ىف العسل ىف احلديث عن عبقرية فكرة اخرتعها الرسول 
لتقريب الداياتت من سيدان إبراهيم ؟! كمدخل للدين ارجديد وكأن 

إلبراهيم فكرة خمرتعه ابقى عليها وقواها الرسول حممد ؟ مث القول النسب 
أبن هذا الدين للعرب من ينطقون العربية فقط وليس للعاملني االنس 

 وارجن؟!( 
قام حوايل سبعون مسلم ابلرحيل  622يف اْلفرتَة من يونيو ِإىَل سبتمربعام 

هون ِإىَل اْلمديَنة ووصل حُمَمَّد أخ رياا فيما يعرف "حبادث عن َمكَّة متوجِّ
م توجَّه حُمَمَّد ِإىَل اْلمديَنة ومعه  622سبتمرب عام  22اهِلجَرة" ففي يوم 

دِّيق( يف رحَلة هِبَا اْلكثري من  صديُقُه وَساِعُده األمين )أبو بكر الصِّ
اْلَمخاطر ووصل حُمَمَّد. وبدأت أعظم مرحَلة من اتريخ اإلسالم مرحَلة 

بدأ نظام الش هور اهلجريَّة الَِّذي يتبعه  622اليوم عام  اهلجَرة، فمنذ َذِلكَ 
اْلمسلمون وقد حاول حُمَمَّد إرساء عالقات طيَِّبة َمَع اليهود والتَّقرب 
إليهم لكن اليهود مل يُعطوه اْلُفرَصة فظلَّ حُمَمَّد على عالقاته الطَّيَبة َمَع 

وهنم أبهنم قتلوا اْلمسيح. اليهود ويتَّهم اْلمسيحيني الَِّذين كانوا ميُقتون
لكن الَِّذي يظن أن حُمَمَّدا كان حييا يف ِغنا ونَِعيم خُمْطئ فهو وأتباعه كان 
عليهم اْلعمل جاهدين لتَ ْوفري ُسُبل اْلَعْيش فيُ َقال أثناء وجود اْلمسلمني 
يف اْلمديَنة كان علي بن أيب طاِلب حيمل اْلماء للمسلمني وحيصل على 

يف  627من اْلبلح على كل دلو من اْلمياه أييت به .ويف عام مثَرة واحَدة 
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اْلعام السَّابع من اهلجَرة أصبحت اْلمديَنة دوَلة هلا وضعها ووزهنا ومن ُهَنا 
بدأ اْلمسلمون يف اتِّباع الّتعاليم اْلَعَمِليَّة للقرآن وتطبيقها على حياهتم 

جتمع اإِلْسالمي )األُمَّة( لُِتساعدهم يف حياَة انجَحة .وهنا ُوِلَد اْلم
وبتحقيق حُمَمَّد للمكانَة والس لَطة يف اْلمديَنة مل يبق أماَمه ِسَوى حتقيق 

قرر حُمَمَّد الّتوج ه َمَع اْلمسلمني ِإىَل  628َذِلَك يف َمكَّة، ففي مارس عام 
ة َمكَّة يف موسم احْلج لزايرَة اْلكعَبة لكن اْلقرشيني منعوه من دخول َمكَّ 

وطالَبوه ابلّتوقف والعسكَرةيف الّشمال ابحْلُديبَية وهنا حدث ُصلح بني 
اْلمسلمني والقريشيني مسي )ُصلح احْلُديبَية( َنصَّ على: أال يدخل حُمَمَّد 
َمكَّة هذه اْلمرَّة بينما يستطيع اْلعْوَدة يف اْلعام اْلقادم يف مقابل إيقاف 

ُمدَّة عشَرة أْعَوام وقد عدَّل اْلُقَرْيِشّيون اْلَمعارك بني اْلمسلمني ومكَّة لِ 
)أهل حممد( يف اْلمعاهَدة فشطبوا النَّص على نبوَّة حممد فيها !! ويف يوم 

م دخل حممد ِإىَل مكَّة يف سالم، وبعد حصوله على والء  630يناير  11
أهل مَكة توجه مرَّة أخرى ِإىَل اْلمديَنة، وبعد أن أتكد حممد من أمن 

نطَقة للمسلمني، عاد حممد مَرة أخرى ِإىَل مَكة من أجل احْلاج وهو اْلم
  . م 632ركن مكمل يف ديِنه وألقى )خطَبة اْلوداع( يف مارس 

 
 

 الخامسالفصل 
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على صفحاهتا  جرائد اليوم الطازجة كالرغيف كالعادة اسفل ابب الشقة
حادثة مراسلة قناة إخبارية عربية شهرية واإلخبار عنها أبنه مت اغتصاهبا 
وهي تغطي أحداث الثورة السورية يف حلب،مث وردت أخبار أخرى أهنا مل 
تغتصب لكنها قدمت نفسها طواعية رجهاد النكاح اصرخ وأان انظر على 

س الصاعقة وحتمل  بني املقاتليني بسوراي مبالب” ليان مروان“ارجرائد 
كالشنكوف خرب صغريىف أسفل جريدة بصورهتا يقطع كل شك يصنع 
نبؤة تلف الرأس كالزجاجة السابعة من البرية الساخنة.كانت اسرار 
ثورات الربيع العرىب تتفشى مع كركرة الشيشة والتجريس الثورى ينتشر 
مع سحب الدخان من مهاويس الكفاح السلمى جملازيب جهاد النكاح 

  كوال  -الثورة”ه التطور الطبيعى للحاجة الساقعة الىت نتجرعها ابسم ان
ليان( ظهرت ىف فيديو..الصوت )احضرت الالب توب وبدأت البحث 

 .. صوهتا فذاكرتى الصوتية تشبه ذاكرة العميان ؟! 
أعرفها منذ جأت مع ثالثة غريها من وكالة أخبار فرنسية لتغطى احداث 

الفيديو مشوش أهنا املراسلةالعربية الىت حتدثوا ثورة مصرىف يناير.ولكن 
 عنها؟! )قالت:نعم قدمت نفسى طواعية وعن حب لثالث جماهدين،

استشهد احدهم بعد ترك سريرى بساعة لقد أحببتهم وتزوجتهم تباعاا ىف 
ثالث أايم، فلم يسبيىن أو يؤيىن أحد؟! الرجال يفعلون ذلك دوماا؟!( 

مت نفسها رجهاد النكاح؟هل كل هذا هراء فهل فعال مت اغتصاهبا؟هل قد
تلك الفتاة الىت متلك وجها صبوحا وعيون زرقاء ..شبحها اليفارقىن

عميقة وتتود إىل بروحها،كانت هلجتها ابللبناىن ولكنتها الفرنساوى 
يناير حيث جذب األنتباة  25تدغدغىن كانت آخرعالقىت هبا ىف فورة 
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تيات أجانب يدخنون النرجيلة "مبقهى البستان" طاولة حوهلا ثالث ف
ومهتمات أبمر مظاهرات النساء ابلثورة ومع كل واحدة الب توب عرفت 
يومها "ليال" انشطة حقوقية ،لبنانية، تعمل ىف وكالة أخبار فرنسية وتغطى 
أحداث ماامستة )ربيع امليادين( كانت الوحيدة بينهن الىت تعرف العربية؟ 

" وتقول فرق بني الثورة واحلالة ترى أن ماحيث ىف مصر"حالة ثورية
 الثورية؟! والتكمل ماالفرق!

هل يعين هذا أن آايد خفية حتاول هدم اجملتمع العريب وحتاول تدمريه  
إبعادة دور ارجواري، هوس جنسي ابسم الدين أو الثورة يدور الكل يف 

 فلكه كشكل من أشكال التغييب؟
رت أال اطرق ابب أعود لكتاب "ارجرزان املقتول الغالف" وقد قر 

 البخارى، ف"ليالن" جعلت ملف"سبااي ارجهاد" على أسنه الرماح.. 
ففي قدمي العهد عندما تكون هناك معركة وينتصر فيها املسلمني يكون 
من بني أسرى العدو الكافر سبااي من النساء يقال سبيت النساء سبياا 

لسيب ما وسباء،وهذه سبية، وتقول)خرجت السرااي فجاءت السبااي( وا
يسىب وارجمع سىب والنساء ألهنن يسبني القلوب فيسبني فيملكن؟ ويف 
التفريق بني السبااي واألسرى فالسبااي هم الصبيان والنساء الذين 
ظفراملسلمون أبسرهم أحياء واألسرى هم الرجال واملقاتلون فأساس نشأة 

هنا السيب وجود النساء والصبيان يف ميدان القتال ووقوع األسر ومن 
وملا   أيضاا تساق النساء أسريات فيصرن بعد القسمة يف أيدي احملاربني

كان الشأن الغالب أن يقتل بعض أزواجهن ويفر بعضهم اآلخر وجد 
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املسلمني انه من )الواجب كفالة هؤالء السبااي ابإلنفاق عليهن ومنعهن 
ن من العداوة والفسق( ألن من املصلحة هلن وللبيئة االجتماعية،أن يكو 

رزق ولذا يدافع االمام لكل واحدة منهن أوأكثر كافل يكفيها هم ال
عن اإلسالم إبيضاح  والشيخ الشعراوىواالمام حممد أبو زهرة،‘الكستاىن

اإلسالم ما فرض السيب وال أوجبه وال حرمه أيضاا،وإمنا أابحه ألنه ] أن:
قد يكون فيه املصلحة حىت للسبااي أنفسهن ومنها أن تستأصل احلرب 
مجيع الرجال من قبيلة حمدودة العدد مثالا ، فإن رأى إمام املسلمون 
الكفءأن اخلري واملصلحة يف بعض األحوال أن ترد السبااي إىل قومهن 

ه ذلك ،أو وجب عمالا بقاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد،وكل جاز ل
هذا إذا كانت احلرب دينيه فإن كانت احلرب ملطامع الدنيا وحظوظ 

 ..[امللك،فال يباح فيها السىب 
وما لفت نظري على حني فجأه هو قوال )للجاحظ( كان ميل العرب 

األمم املفتوحة  لإلماء أكثر من احلرائر ألن ارجمال يف كثري من نساء هذه
أوفر،واحلسن أمّت فقد صقلتهن احلضارة وجالهن النعيم، وألن العادة أن 
ال تُنظر احلرة عند التزويج خبالف األمة، لذلك صار أكثر اإلماء أحظى 
عند الرجل..قالرجل قبل أن ميلك األمة قد أتمل كل شيء منها وعرف 

ا ابملوافقة،واحلرة إمنا ما خال خطوة اخللوة فأقدم على ابتياعها بعد وقوعه
يستشار يف مجاهلا النساء،والنساء ال يبصرن من مجال النساء حاجات 
الرجل ومواقفهن قليالا.والرجال ابلنساء أبصر وقد حتسن املرأة أن تقول 
أنفها كالسيف وعينها عني الغزال،وعنقها إبريق فضة وشعرها 

 العناقيد،وهناك أسباب أخر هبا يكون احلب والبغض.
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األمة تشرتى ابلعني وترد ابلعيب، واحلرة غل يف عنق “ومن أقوال العرب: 
 ”..من صارت إليه؟!

 وألثبات أقوال الشيوخ العظام،رمحهم هللا.اجد بفصل ابلكتاب األتى: 
) يف الدولة العباسية ثبتا حافال من خلفاء عظام ولدوا من ارجواري" 

عباس، فقد كانت أمه جارية أوهلم املنصور اثين خلفاء بين ال ( السبااي "
تدعى سالمة. وكان للخليفة املهدي عدة جواٍر شهريات مثل رحيم،اليت 
رزق منها العباسة،واخليزران أم ولديه موسى اهلادي وهارون الرشيد أعظم 
خلفاء الدولة العباسية. وكانت أم املأمون جارية تدعى مراجل، كان 

واملستكفي وغريهم من خلفاء  املعتصم ابهلل والواثق واملستعني والراضي
بين العباس مجيعا من أبناء ارجواري.وجند بني خلفاء األندلس عدداا من 
نسل ارجواري،مثل عبد الرمحن الناصر أعظم خلفاء األندلس فقد كانت 
أمه جارية أسبانية نصرانية تدعى"ماراي"،وكذلك هشام املؤيد ابهلل، فقد  

جارية نصرانية لبثت زهاء  كانت أمه )صبح( الشهرية )أورود( وهي
عشرين عاماا تسيطر بنفوذها على حكومة قرطبة،فيعلل مابدى مزممة 

 ،وكأنه مرمحة!!
تنقلىن د."بدرية أوجوك آن"املؤرخة الرتكية وهى وتتحدث عن"إلتزام  

ابملوضوع وعيىن عليه لكتابته  املسلمني ابحكام السبااي" وقد يدأت اهتم
به شبق النشاب الصحفى، فيخلى بيىن وبني ابمللحق الديىن لعلى ازغلل 

 البخارى؟
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تقول د."بدرية أوجوك": متسك املسلمني بتعاليم قرآهنم بشدة،فيما  
يتعلق ابلسبااي،وقد ظهرت فيما بعد مشكلة ىف اآلهوت الشيعى فعدد 
من امهات األئمة الذين يعدهم الشيعة من املعصومني كاالنبياء )هم ابناء 

ولكن مساحة اإلسالم تعدت ذلك، وتنقل من كتاب جواري أو سبااي ( ؟
)اكمال الدين وامتام النعمة( ألحد رجال الدين الشيعي ابوجعفر حمّمد بن 

عدة  -علي بن احلسني بن اببويه القّمي يلقبه الشيعة ابلصدوق "بكتاهبا
حدثنا حممد بن ابراهيم بن اسحق الطالقاين قال قال الصدوق: صفحات:

حممد السلمي قال حدثنا حممد بن سعيد بن حممد قال  حدثنا عبد هللا بن
حدثنا عن صدقة بن ايب موسى عن ايب نضرة قال : ملا احتضر ابو جعفر 
حممد بن علي الباقر عند الوفاة دعا جبابر بن عبد هللا فقال له : ايجابر 
حدثنا مبا عاينت يف الصحيفة؟ فقال له جابر:   نعم ايااب جعفر دخلت 

اطمة ألهنئها مبولودها احلسن فاذا هي بصحيفة بيدها من على مواليت ف
درة بيضاء، فقلت ايسيدة النسوان ما هذه الصحيفة اليت اراها معك؟ 

:  قالت فيها امساء األئمة من ولدي، فقلت هلا : انوليين ألنظر فيها قالت
ايجابر لوال النهي لكنت افعل لكنه هني ان ميسها اال نيب او وصي نيب او 

يت نيب ، ولكنه مأذون لك ان تنظر اىل ابطنها من ظاهرها.. قال اهل ب
جابر : فقرأت ماقدرت عليه؟! فاذا فيها: ) ابو القاسم حممد بن عبد هللا 

ابو احلسن علي بن ايب طالب املرتضى  -املصطفى امه آمنة بنت وهب.
ابو حممد احلسن بن  -امه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف.

ابو عبد هللا احلسني بن علي التقي امهما فاطمة بنت  -علي الرب.
ابو حممد علي بن احلسني العدل امه )شهرابنويه بنت يزدجرد  -حممد.
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ابو جعفر حممد بن علي الباقر امه ام فروة  -سبية(.   -ابن شاهنشاه
ابو ابراهيم موسى بن جعفر الثقة  -بنت القاسم بن حممد بن ايب بكر.

ابو احلسن علي بن موسى الرضا )امه جارية  -يدة(. )امه جارية امسها مح
  ابو جعفر حممد بن علي الزكي امه )جارية امسها خيزران( -امسها جنمة(.

 مث فركت عيىن فسحبتها الطاهرة ويبدو أهنا اعتقدت أىن انتهيت.
مل ارتح للغيب الشيعى،فكيف يقرأ جابر ابطنها من ظاهرها؟! وكيف 

  حليل؟!يكون غري مسموح فنوجد ا
)ورود(  بولكن املعىن وصل: فسالمة ،واخلريزان ،و)صبح( الشهرية 

ففى التاريخ  ..كن نساء رئيسات،سلطاانت منسيات،الاستغرب هذا
امللك الصلح  أيوب  احملظية ححيث أختارها املصرى "شجرة الدر"ارجارية

ارجوارى فأعجبه مجاهلا ودالهلاالرتكى،لتصبح سلطانة  من طابورعرض
 حقيقية اترخيية ينادى هلا  ب :

" اللهم احفظ ارجبهة الصاحلة ،ملكة املسلمني ،نعمة الدنيا والدين، 
 صاحبة السلطان امللك الصاحل "..

 
*** 

 
 :الزين االبيا ليفىن تبدأ
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 حني بدأت اعيد بناء وتفريغ مسوداتى حول السىب وجهاد النكاح
ارجرائد األجنبية املسبيه  ةكالشعر من كثر املنكوش   مكتىبعلى  ..وجدت،

ردها أو جاء وقت التخلص منها،والىت  "عوىن"مرمي أو املستعاره لألبد من 
صحيفة تقع عيىن على ابلصدفة  هلا ىف توبة ايقظها مابيننا من خالف..

 )وزيرة هددت فيها: وجدت 2007"نيويورك اتميز" األمريكية يف متوز 
 اخلاصة ابلفيديوهات (ليفين -)تسييب السابقة اإلسرائيلية( - اخلارجية

 صائب راسهم وعلى الفلسطينيني املسئولني معظم مع ارجنس مبمارستها
)وكانت قد حتدثت ليفين،عن نشأهتا يف كنف  ربه عبد وايسر العريقات

ني كاان انشطني يف عصابة والديها البولنديني املهاجرين إيتان وسارة،ح
ا يوم إعالن إسرائيل لتصبح وذكرت أهنما تزوج"ارجون"املتطرفة،

عالقتهما مرتبطة بذكرى والدة الكيان الذي أسهما يف أتسيسه! وقالت 
إهنا ترفض التنازل عن شرب واحد من أرض "يهودا والسامرة" احرتاماا 
لوصية والديها اللذين أقنعاها أبن "يهوه" أعاد شعبه التائه إىل"أرض 

 امليعاد" 
بة مالزم، مث درست القانون يف جامعة تل أدت ليفين اخلدمة العسكرية برت

جبهاز املوساد دون أن  1984و  1980آبيب، لتلتحق بني عامي 
يُعَرف الكثرُي عن نشاطاهتا االستخباراتية،سوى أهنا عملت يف اإلدارة 
القانونية للجهاز وتطلبت بعض أنشطته إقامتها يف ابريس،لُتعرَف هناك 

 اجل من ارجنس مارست أبهنا ليفين تسييب واعرتفت (ب  )حسناء املوساد
وتتذكر ليفين كيف أهنا  القضية ىف اسرائيل تفيد معلومات على احلصول

وكم كان من الصعب عليها 1982ُكلِّفت مبهمتها السرية تلك يف عام 
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أن خترب أاي كان مبا كانت تقوم به يف اخلارج على الرغم من أن حكومة 
 أنمستعدة  لبنان.واعرتفت أبهنا كانتبالدها كانت ختوض وقتها حراب يف 

تقتل آخرين يف سبيل بالدها، وتضيف: "كنت مستعدة أن أقتل 
وأغتال.وعلى الرغم من أنه ليس من القانوين متاما أن تفعل ذلك، لكن 

وأمست ذلك  ؟!األمر يكون مربَّرا إن كنت تفعل ذلك يف سبيل بالدك
 مىن زوالك .ابلدفاع الشرعى الوقائى وسط كراهية عربية تت

 أبهنا صرحت الكنيست حسناء أنصحيفة "نيويورك اتميز"  وذكرت
 مع تنام أن هلا :''حيق أبنه فأفتاها إسرائيل يف األكرب احلاخام استفتت

 إن ليفين وقالت ''إسرائيل ذلك خيدم أن شرط ارجنس ومتارس الغرابء
 مزّودة كانت  الفلسطينية الشخصياتٍ  مع ارجنس فيها مارست اليت الغرفة

 ''التاميز'' ال  مقابلة وجدت وبسهولة املمارسة! تصّور اليت ابلكامريات
 من ابلكثري قامت ليفين أبن ارجريدة عليها ليفين،وعلقت تسييب مع

 حوادث املوساد،منها يف عملها أثناء يف والقتل ارجنسي االبتزاز عمليات
 دول يف قضائياا  عدة مرات عرب،وُلوحقت وعلماء فلسطينيني قتل

 سبب وعن ؟!.ختليصها من يتمّكن كان  الصهيوين اللويب أن إال أوروبية
 خالل ليفين السنوات،قالت تلك طوال عاطفيةٍ  عالقةٍ  من نفسها حرمان
 بني واالخالص والصدق األمانة تتطّلب الرومانسية العالقة 'إن:اللقاء

 أحد'؟! مع العالقة تلك مثل بناء من أمتّكن ابلطبع،مل وأان، زوجنْي،
 أوضررٍ  أذى أي تسّبب ال وعابرة قصرية عالقة وجود لكن :'' واضافت

 عن نقالا  "زايدات"ابلتامي والضوابط''وجأت دابلقواع الطرفان التزم إن
 أكرب أبن ليفين اعرتفتف االسرائيلية أحرونوت بديعوت صحيفة
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 اإلسرائيليات للنساء ارجنس )ممارسة أابح إسرائيل يف وأشهراحلاخامات
لنساء املوساد عامة ) فالفتوى (معلوماتٍ  على احلصول مقابل األعداء مع

اليهودية أن  مستندا إىلولإلسرائيليات(،وليست خاصة بوضع ليفىن؟!
 أجل احلصول على ارجنس مع العدو منمبمارسة للنساءاليهودايتسمح ت

  ؟! مهمة معلومات
ة ومتشددة ىف ارجنس فمن أين ظهرت اليهودية متحفظ*الشريعة مع أن

 أن الداينة»، حيث رأى «آرى شفات»احلاخام  وتبني أهنا فتوهالفتوى؟
                                                 

و اذا زىن رجل مع امراة ، كل انسان سب اابه او امه فانه يقتل قد سب اابه او امه دمه عليه
و اذا اضطجع رجل مع امراة ابيه فقد كشف  يقتل الزاين و الزانية،فاذا زىن مع امراة قريبه فانه 

واذا اضطجع رجل مع كنته فاهنما يقتالن كالمها قد  عورة ابيه اهنما يقتالن كالمها دمهما عليهما،
و اذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امراة فقد فعال كالهم رجسا  فعال فاحشة دمهما عليهما،

ما، و اذا اختذ رجل امراة و امها فذلك رذيلة ابلنار حيرقونه و اايمها لكي اهنما يقتالن دمهما عليه
ال يكون رذيلة بينكم، و اذا جعل رجل مضجعه مع هبيمة فانه يقتل و البهيمة متيتوهنا، و اذا 

و اذا اخذ رجل  اقرتبت امراة اىل هبيمة لنزائها متيت املراة و البهيمة اهنما يقتالن دمهما عليهما،
بنت ابيه او بنت امه و راى عورهتا و رات هي عورته فذلك عار يقطعان امام اعني بين اخته 

و اذا اضطجع رجل مع امراة طامث و كشف عورهتا  شعبهما قد كشف عورة اخته حيمل ذنبه،
عورة اخت امك او اخت  عرى ينبوعها و كشفت هي ينبوع دمها يقطعان كالمها من شعبهما،

ى قريبته حيمالن ذنبهما، و اذا اضطجع رجل مع امراة عمه فقد  ابيك ال تكشف انه قد عر 
كشف عورة عمه حيمالن ذنبهما ميواتن عقيمني، و اذا اخذ رجل امراة اخيه فذلك جناسة قد  

فتحفظون مجيع فرائضي و مجيع احكامي و تعملوهنا لكي ال  كشف عورة اخيه يكوانن عقيمني،
سكنوا فيها،و ال تسلكون يف رسوم الشعوب الذين اان تقذفكم االرض اليت اان ات بكم اليها لت

== 
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صول على اليهودية تسمح مبمارسة ارجنس مع "إرهابيني" من أجل احل
 وإن اسرائيل التنس ماحدث ىف السىب البابلىمعلومات تقود العتقاهلم،

وهكذا أعلنت إسرائيل استخدام املرأة ىف ارجيش اإلسرائيلى كسالح 
وتذكرت جهاد النكاح ىف  رمسى ووسيلة دعائية للمشروع الصهيوىن!

 سوراي !! 
 

القسمات ابلعدد،إهنانوع من ارجمال احلاد نظرت لصور"ليفىن" املختارة
جتلس ىف ثوب مساوى قصري واضعه ساَق على ساِق غري هيابه من ظهور 
اللون الكحلى ملالبسها الداخلية وهى تراقب عيون من حيدثها أكثر من 

 وايال احلامخات ايالعنايتها بكالمه،فكل شىيء سيتغري ىف الفراش؟!
يفىن( )ل فال اليهودية وال اإلسالم قد اابحا الزان ضحكوا علىالفتواى..

فلماذا اليضحكون على  ملومس ىف املوساد حتت شابو ديىن؟ت لفتحو 
   )ليان مروان( بنفس الغطاء ىف سوراي ؟!

هكذا مت آتول سفر التكوين ىف التوراة من قصة النىب ابراهيم مبصر  وقيل
وقصص آخرى عن داود ؟!أوقصة النىب إبراهيم وإسحاق ابنه بفلسطني

مسرحى )إلميالك( ملك الفلسطينيني مع  ففى التوراة مشهد  وسليمان.
                                                                                                        

== 

[ 18-9: 20الالويني -]التوراة « طاردهم من امامكم الهنم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم  
 « شريعة اليهود 
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عيناه  كل من النىب إبراهيم والنىب إسحاق "ولده" الذى ىف كل مرة تزوغ
إسحاق" ويكرر نفس غيه " وابنه " إبراهيم"على النساء "نساء النىب إبرام 

 تسرب هل فكرة تربق كالنار برأسىويدفع الثمن ندما وغنما وعبيداا ؟! 
فعند ارجوع  !؟ القدمي اإلسالمى لرتاثنا* تاإلسرائيليا من النكاح جهاد

                                                 

رُ ونَ َها  َرانِيَِّة ، َويُ َفسِّ  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة ، قَاَل:َكاَن َأْهُل اْلِكَتاِب يَ ْقَرُؤوَن الت َّْورَاَة اِبْلِعب ْ
اِبْلَعَربِيَِّة أَلْهِل اإِلْساَلِم فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم : اَل ُتَصدُِّقوا َأْهَل 
َنا َوَما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم( اآليََة.  بُوُهْم ، َوُقوُلوا : )آَمنَّا  اِبهلِل َوَما أُْنِزَل ِإلَي ْ اْلِكَتاِب َواَل ُتَكذِّ
 أخرجه البخاري )4485 و7362 و(        

: ) أتى عمر بن اخلطاب النيب بكتاب أصابه من بعض  يف البداية والنهاية روي عن جابر بن عبد هللاوقد 
أهل الكتاب فقرأه على النيب قال فغضب وقال أمتهوكون فيها اي ابن اخلطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا 
بوا به، أوبباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده،لو أن موسى   بيضاء نقية ال تسألوهم عن شيء فيخربوكم حبق فتكذِّ

فقدكان لليهود ثقافة دينية تعتمد أول   (يا ماوسعه إال أن يتبعين)أخرجه اإلمام أمحد يف املسندكان ح
ماتعتمد على التوراة، وكان  للنصاري ثقافة دينية تعتمد يف الغالب علي اإلجنيل وحينما دخل كثري 

ة، وكان هؤالء من أهل الكتاب يف اإلسالم،محلوامعهم ثقافتهم الدينية من األخبار والقصص الديني
حينما يقرؤون قصص القرآن، يذكرون التفصيالت الواردة يف التوراة واإلجنيل، وتلك األخبار فما 

وأكثر مايروى من هذه ت" حتدث هبا أهل الكتاب بعداسالمهم يطلق عليها اسم "اإلسرائيليا
لك بن جريح : عبد هللا بن سالم  وكعب األحبار،ووهب بن منيه ،وعبد املاألخبار عن أربعة هم

..وقد أمجع العلماء يف توثيق عبد هللا بن سالم ولكنهم اختلفوا يف احلكم على الثالثة األخرية 
وخاصة كعب األحبار ووهب بن منبه  والثقة هبما ما بني جمرح وموثق، و تستخدم أيضاا كلمة 

إسرائيليات لوصف حديث ضعيف أو غري موثوق به.          .                                      
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الغريب اهنا املرة الثانية للنىب  مباح.. فاللعب ابلنساء مباح.. وعنداخلطر
ذكر سارة زوجته للناس أبهنا اخته أما األوىل يإبراهيم الىت فيها ىف التوراة 

 والثانية أبرض كنعان؟ فكانت ىف مصر؟!
 ى: املنسوب ملوس ففى سفر التكوين ابلتوراة

وحدث ملا قرب ان يدخل مصر انه قال لساراي امراته اين قد علمت ) 
انك امراة حسنة املنظر فيكون اذا راك املصريون اهنم يقولون هذه 

قويل انك اخيت ليكون ىل خري بسببك وحتيا   امراته.فيقتلونين ويستبقونك
املصريني راوا املراة فحدث ملا دخل ابرام اىل مصر ان   اجلك نفسي من

اهنا حسنة جدا وراها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فاخذت املراة 
اىل بيت فرعون فصنع اىل ابرام خريا بسببها.وصار له غنم وبقر ومحري 

فضرب الرب فرعون وبيته ضرابت عظيمة   وعبيد وإماء واتن ومجال
ا الذي صنعت فدعا فرعون ابرام وقال ما هذ.بسبب ساراي امراة ابرام

اخيت حىت اخذهتا يل لتكون ملاذا قلت هي  .يب.ملاذا مل ختربين اهنا امراتك
فاوصى عليه فرعون رجاال  واذهبزوجيت.واالن هوذا امراتك.خذها

  (  ته وكل ما كان لهأفشيعوه وامر 
 ..ىف )إكالسري ازرق بالستك(وضعت عدد التاميز عن ليفىن 

جهاد النكاح اليهودىى  إاثرة؟! عن:وبدأت ىف تسويد موضوع بدأ اكثر 
. عله يعجب النشاب وينشره حىت نكمل رحلتنا مع البخارى وليفىن 

  وجند الشيخ "ميزو"
 أجلت توبىت برد جرائد مرمي األجنبية أليها 
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 وردت شعر لكامل الشناوى يقول:
 ورأيت أنك كنِت ىل ذنباا.. سألت هللا اال يغفره فغفرته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 السادسالفصل 
 

حدث ارجذب ىل من رواية "النبطى" فقررت أن تصاحبىن،غري مكتفى 
بلحظات معها قبل النوم.عازما أن انتهى منها أوتنتهى مىن..فتحتها ىف 
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هناية يوم بكاىف شوب ابملهندسني ورجت إليه بعد إجتماع حترير 
عاصف،صب فيه النشاب كل غضبه على رأسى، وأهتمىن ابلكسل، 

لى ع مرمي عوىنصح على حقيقة إيقاىف لزحف وعدم التعاون.دون أن يف
ه اهلوى؟ قتدفقت بكتب اجنبيه مستشر امللحق الديىن،فبعد الليموند،

وألهنا من ذوات الصحافة االستاتيكيةكان على أن اجرى والف بعدها 
 على العلماء والشيوخ لريدوا افكارها أو يتفقوا معها!! 

ويفهم  ال يستطيع تغريه،والنشاب ال يرى كسلها،ولكنه يرى لبسها الذى 
وابلطبع رفضت أن يكون ىل رئيسان أنه غري الئق ىف حضرة الشيوخ. 

وتدفق انتاجها  عةىن ونشاطهاكنت منهكا حمصورا بني اجتهاد للتحرير.
 ،دفعىن ألقربقلة القهوة والنيكوتني ىف دمى.ورأس النشاب الناشفة

 خترج من املكانمقهى قبل إنصراىف للمنزل،كانت اغنية غري مالوفة 
 "عندى طول الوقت رغبة ىف السكات والقعدة وحدى ..."تقول:
اما النبطي الذى حتمل الرواية امسه فهو األخ األصغر من النص : )أقرا 

لسلومة زوج مارية أطلقوا عليه هذا االسم منذ الصغر على الرغم من أن 
لب مارية عائلته وقبيلته مجيعاا من األنباط. والنبطي شاب مجيل خيلب 

منذ أول يوم تشاهده؛يف أثناء خطبتها،وتتمىن لو أنه هو اخلاطب. 
وسيستمر نوع من الود املتوهج الغامض بينهما،حب ختتفي مجرته املتقدة 

 (. حتت كتلة كثيفة من رماد األعراف والتقاليد واملخاوف.
له سماء، غري أنه ال يّدعي النبوة..يقول النبطي أنه يسمع نداءات من ال

همانه. دينه اخلاص.. وله صلته الشخصية العميقة مع صورة إلهلني يل
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سلطة  صورة ماثلة بقوة يف ذهنه.وهو مثقف مبعايري زمانه، ميارس
وجييب على أسئلة اآلخرين وبني احلني واآلخر يذهب إىل جبل الكالم،

 (إيل يف سيناء يصغي خبشوع لكلمات إهله.
إهنا فتنة صنعها زيدان بني حني  قال من جبانىب: التنهمك بروايتك هكذا

فهو يقرص اإلسالم ىف"النبطى" كما قرص املسيحية ىف  وآخر
ليحقق لنفسه احلياد وبناءا على "شفواّيت" روائّية حتتاج إىل  ’عزازيل‘

متحيٍص شديد    أبهنا مواقف حمايدة من التاريخ      على فرض التسليم 
ين  كبدعوى احلياد تل ين، بل إن الدِّ ألن التاريخ هنالك متداخٌل ابلدِّ

هوالذي صنع ذلك التاريخ واألحداث.كأن)زيدان ( يتناغم بسلسلة 
 رواايته تلك مع احلرب الفكريّة على األداين؟

سبحة منظرت للجالس جبوارى امللتحى،البشوش ىف بدلة كاملة وىف يده 
 حيركها دوماا..

 ..  قلت: ال أجد ذلك فيما قرأت؟!
 قال: ال جتيد الرتكيز،أولعلك مل تصل ىف الصفحات ملا اقول.

 قلت : أان ابلفعل اجرى وراء "مارية" وال أعطى لغريها اهتمام.
طلب الرواية مىن وقلب صفحاهتا...وطلب مىن القراءة وجدت ىف 

 الصفحات الىت أختارها 
خذمها وهو يريد أن يؤنسهما بِك أ.مع حاطب امرأاتن منكم،خائفتان،)..

: وماحاجة النىب ابلنساء؟! مارية من الدوق هدية للنىب القرشى؟ فسألت
فما ب حيبون النساء..قال زوجى ساخرا،فصمت.رد عمريو: أنبياء العر 
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وصفحة آخرى   ( ابل عمك النبطى يزعم أنه نىب وهو الحيب النساءا؟!
إليها ابلروابة ) جاؤوا له برِقاع مكتوب فيها )قرآن املسلمني(، فنظر 

، وجال ببصره يف السهول البعيدة، مث قام وهو يقول، وكأنه حيادث  طويالا
ماء"؟!"(   نفسه: "أييت هبذا، وُيسيل الدِّ

قال: النّص ابلرواية يسوقه زيدان حول ما جيء إىل النبطّي به من قرآن، 
ما  ي ا علىقال عنه ما قال معرِّضاا الراوي ابلرسول وحبركته، متباكياا ضمن

لليهود ابملدينة.كأنه ال يعرف     كما يبدو وهو املهتّم بعلم التاريخ حدث 
 وخمطوطاهت   ا )احليثيات التارخيّية( وراء ما حدث لليهود يف ارجزيرة من

سلبّيٍة حيال اإلسالم هتجرٍي،أن خطاب الرواية العاّم ظّل ينضح إبشاراٍت 
يف جزيرة العرب  وحول احلركة التارخيية اليت أحدثها اإلسالمواملسلمني،

 وستتذكرها معى: ة على ماأزعم.وخارجها،ولعل من الشواهد الدالّ 
أن )سّلومة( وهو ذلك الن ََّبطّي السِّكِّري، الذي تزّوج ابلقبطّية )ماريّة(  -1

ين املسيحيّ  ة،  ما أْن َأْسَلَم، حىت ا نقلب وكان، فيما يظهر، على الدِّ
وَبَشٍر، ما أْن َأْسَلَم،حىت حرٍب،وخيوٍل،حالُه،وحتّولت طباعه،وصار اتجر 

استوىّل على بيت زوجته يف ِمْصر،وعلى ماهلا الذي أودعْته لديه،لوال 
 شكواها ألخيه الن ََّبطي )اهلودى( ،فأعاد إليها بعضه.

حىت )عمريو(،ذلك الصيّب الوادع املسامل، َأْسَلَم فصارت العصا  -2
ٍص عدوايٍنّ؛ َضَرَب بعصاه ِسناَن )الشومة(،ال تفارق يده.وحتوَّل إىل شخ

اليهوديَّ؛حني غضب ِسنان لَرْفس فَ َرس سّلومة ابَنه فتسّببت يف قتله 
 خياطبه عمريو بفوقّية، قائالا: إن عليه أن ال يرفع صوته على"أسياده"! ..
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كأن االسالم حبسب الرواية      سبباا يف تشريد األنباط من وأضاف: -3
، مسلمني ويهوداا ومسيحّيني ووثنّيني،يف هجرٍة إىل دايرهم يف مشال ارجزيرة

 وال يبدو مستساغاا تربير هذه املضامني.؟ .ِمْصر
اقول له ىف تندر: أبعد ألف ليلة، واوالد حارتنا وكل الرتويع والتعصب 

 .. الاليزال املسلسل مستمر؟!
 يقول: أن يكون املؤلف مؤرخاا فعليه أن يثق يف التاريخ الذي يكتبه، أما

د."يوسف زيدان" مؤرخاا ائياا فعليه أن يكتب مايثق فيه،و أن يكون رو 
بروح روائي، وروائي بقلم مؤرخ، فعشق الوقوف ابلعتبات، عتبات األزمنة 
قبل عتبات األمكنة، فوقف يف روايته عزازيل عند عتبة الدين املتحول 
لسلطة تقهر حرية االعتقاد واختار األرثوذكسية املصرية لتكون حجر 
تلك العتبة عند مدينته اإلسكندرية، مث جاء بعتبته الثانية يف روايته احلديثة 
"النبطي" ليقف علي عتبة زمنية أخري، عند تلك اللحظة اليت خرج فيها 
الدين اإلسالمي من جزيرة العرب لفتوح البلدان، وعلي حدود ارجزيرة 

قييم التاريخ العربية قبيل فتح مصر بدقائق اترخيية، علي حنو أعاد فيه ت
عرب رؤيته كمؤرخ يعرب عن رأيه روائياا، فجاء التاريخ يف نبطيه حمداثا ثورة 

  علي التقاليد التارخيية
"القلقلة العنيفة للقواعد قلت:أنه املذهب اليلكتيكى أوالتفكيكى للرواية

 و"فوكو"به"جاك دريدا" اريخ واللغة"،وقالالفكرية املستقرة يف الت
م(.مل يفعلها على 1983 1919و"بول دي مان") (م1984 1926)

نتقد األفكار ما أعرف ابلدين إال) دان برون( التفكيكي املتطرف الذى ي
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األفاعيل ىف )شفرة  والراسخة يف الثقافه،فعل ابملسيحية املثالية املعتمدة،
 دافنشى(؟!

 زيدان مازالت تسيطر علي "النبطى"قلده زيدان بشفرة اخرى امسها قال:
ء رواية "عزازيل" حيث يعيد يف "النبطي" وصل األحداث اليت أصدا

وقعت للفكر املسيحي املستنري يف شخصية "األب ابخوم" رمز العلمانية 
إن  ب"املسيح"،حيث يقول علي لسانه :"املسيحية،ورأيه يف حقيقة صل

الرومان كانوا يصلبون علي عمود خشيب ليس له شكل الصليب" كما أن 
ويصور سخة من إجنيل يهوذا،ن حيتفظ مبخالته بن"األب ابخوم" كا

رجل الدين العلماين احملب  "زيدان" يف شخصية "ابخوم"
ولرباءة األطفال، وموقفه من الصراع مع الكنيسة الرومانية للفن،والرسم،

يف البلدة البيضاء، أتباع خلقيدونية،لقد فعل كماتقول األفاعيل ،إنه يقلد 
 لكن ابإلسالم فعل أكثر...تني غري مقبول.و دان برون!! واألمر ىف احلال

ألن"زيدان" يشكك أصالا يف رسائل النيب صلي هللا عليه وسلم، واليت 
للثابت  ثبت اترخيياا انه أرسلها إيل "املقوقس" حاكم مصر، فيقوم بقلقتة

من أن الذي أهدي النيب صلي هللا عليه وسلم يف التاريخ علي حنو آخر،
و"سريين" ليس املقوقس، حيث يلتقي "سلومة" الشقيقتني "مارية"، 

التاجر النبطي بقافلة "حاطب بن أيب بلتعة" وهو يف طريق عودته إيل 
مصر ومعه هدية احلاكم الروماين إيل النيب صلي هللا عليه وسلم، مث متر 
سنوات،حدث خالهلا فتح مكة، وإجناب"مارية القبطية" ل"إبراهيم" ليعلن 

ان جلبوا من جهة القوقاس أسقف ملكاين رهيب "زيدان" فجأة أن الروم
ليحكم مصر، ويشيع الرعب يف قلوب اليعاقبة الفقراء، امسه "قريس" 
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ويسميه الناس"املقوقس"،بيد أن الثابت اترخيياا أن شخصية "املقوقس"  
كانت علي مسرح األحداث من قبل ظهورها عند "زيدان" بسنوات 

"مقوقس" معناها األفخم يف اللغة طويلة، فتذكر الباحثة "بتشر" أن كلمة
 الرومانية، ظنها العرب جزءا من اسم "جرجس بن مينا بن كوبوس"،

املصري، وايل مصر غري العسكري، وبقي يف وظيفته بعد فتح العرب 
 ملصر،فقد خلط"زيدان" بينه وبني "كريوس" حاكم مصر الوسطي 

 .. اهذا ابلرواية ؟ يبدو أىن أقرا.. رواية أخرى؟!   –قلت 
 اقرأ له من الرواية: 

"ستحتفظ مارية بسرِّها هذا، لنفسها،حىت وقت طويل مستعيدة يف الليايل 
نكهة ذلك اللقاء العابر املدهش وهي تداعب جسدها فلم جتد يف 
زوجها، فيما بعد،رفيقاا جسدايا وروحياا؟! فتنغمس يف عالقة محيمة،مع 

وهي أرملة مجيلة ذات شهوة جنسية ال تكاد ختفيها ” ليلى”شقيقة زوجها 
سب وصف مارية هلا :)حني تبتسم، تلمع بني مسرة شفتيها وحب

   )أسناهنا،كأهنا جنوم مصفوفة تزين سواد الليل
 : أ واقر اشفط مثالة النب 

)ليلى( هذه غامضة، كالليل، وحالكة، وحافلة ابألسرار.العالقة احملّرمة 
بينهما لن تلفت انتباه أحد،بيد أهنا تعّوض مارية عن حرماهنا العاطفي 

وشعورها ابلوحدة وهي ” العقيم   .جاهل املعاشرة”رجنسي مع زوجها وا
وحدها،بني الصخور ” ليلى” بعيدة عن أهلها،وقريتها. يف، البدء ختتلي

تتعرى ويتهيأ هلا أبن ارجن يواقعها!! تسأهلا مارية وما الذي يفعله معك 
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ارجن ؟! فتقول هلا: يفعل العجب العجاب؟ جّريب مرة ،وسوف تصّدقني 
 بعدها تسعدين؟! و 

 ايسيدى اهنا ايروسية مهذبة.. له : اقول
ومهها ” ليلى“بعد ذلك، ترتك  يقول : ليس فيها إال الفحش ففى الرواية

ذاك وتتعلق مبارية؟!اليت هتيم هبا هي األخرى جتلسان،وإحدامها حتدق يف 
:)كأن عينيها كهف فيه شهد  بنص الرواية ”مارية”عيين صاحبتها..تقول

رهبا يغمرين إغواء مصّفى..حترسه الزانبري يدفعين إليها غموضها، وبق
 ملتبس مستحيل(

أان اعيش مع االوريكتية "ارجسدية" ابلنص واملتحزلق يبحث  لنفسى اقول
 رواية ؟!.اهنا  فيه عن كتابه املقدس

ينظر ىل ويقول: أان ااتبع الكاتب،حبكم عملى ابألدب والنقد،وعيب 
ه متس اتريخ املصريني بشرر )يتعرض"زيدان" يف ثورية زيدان أن إجتهادات

ابلغة لكيفية فتح العرب ملصر؟ علي حنو خمالف للثابت عند "السيوطي" 
يف حسن حماضرته، وعند"البالذري"،وعند "ألفرد بتلر" يف "فتح مصر"، 
فقد ُشغل مجيع املؤرخني بقضية هل مت فتح مصر عنوة؟ أم ابالتفاق؟ 

زيدان" علي حنو خارج نطاق تلك القضية ذات فجاء فتح مصر عند "
احلدين، فجعل فتح مصر مت ابخلدعة،ويفتعل واقعة اترخيية بعيدة عن 
الواقع حيث جعل اليهود يستجيبون لطلب املسلمني يف اهلجرة إيل مصر 

  ألمراء احلرب دخوهلا،( -لكي ميهدوا
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سه ىف أتتى من ينتظرها فيقف الكالم ىف حلقه، ينشغل هبا ؟! حشر نف
روايىت فلما وصلت من ينتظرها لعن ابو خاشى..وخاش الرواية وأعطاىن 

 ظهره.. ايال الرجال؟! 
فقد ينفع فيما  –رقم حممولة  علىكنت ارغب ىف التعرف عليه أكثر و 

 بعد..خياشيم الصحفى التفارقىن.
عود للرواية بعدسرحان فكرى.،تعقد املوقف ومسمت الرواية ،القراءة 

بوليس الشك دخل بدون اذن نيابة غرفة الرواية  ،الرقيباألن بعيون 
وأدراج خزائنها، وألبوم  يفتش حمتوايهتا ويتلّصص على أسرارها،

ومرآة محّامها .لتصبح قضية جتسس بدالامن هبجه سريرها، ورائحةّصورها،
 لى وتره املتطرف..ومتضى قرأتى عوقت؟! 

 حالوة مارية !!اىن الرجل بباطنية قراءة النقاد؟ ضاعت دٌ عَ 
علي لسان بطله"النبطي" العائد من العراق، أنباء  ""زيدان )يروي: 

تعكس رؤيته للصراع بني القبائل العربية علي حنو ميزج بني الدين وكونه 
غطاء للصراع القبلي العصيب، حيث قبيلة "تغلب" وهي واحدة من أقوي 

نبوة كستار قبائل العرب تود لو أتكل العرب، ولكنهم حيتاجون إيل 
تغلب" قوهتم بعد هزميتهم يف ليحاربوا حتت رايتها،حيث عادت إيل بين 

حيت إهنم  ومتهم،محرب" الباسوس" التارخيية، واحتدوا مع بين بكر أبناء ع
عرضوا علي"النبطي" أن يكون نبيهم، وسيؤمنون له، إذا قال يف احلرب 

إيل اآلايت القرآنية اهذا تلميحاا من "زيدان" .. وحياا يدعو إيل القتال( 
اليت نزلت يف القتال، وكانت مربراا حلروب قريش لبقية القبائل العربية ؟!،  



100 

صلي هللا عليه يصاا علي إضافة "القرشي" إيل اسم"النيب"كما انه كان حر 
وسلم، ولكن النبطي اعتذر هلم ألن نبوته مل تكتمل، فقاموا بطرده، وسبه، 

:)استفاضته يف سرد وقائع خاصة مول(واهانته ، بعد أن كان نبيهم املأ
امة حجم كراهية املواجهات الدامية بني املسلمني واليهود ورصده رجس

حكي  اخلوض يف "مارية" عنهني "سلومة حيت أناليهود للمسلمني،
النساء هذا، عندما كاشفته بسؤاهلا عن سر هذا التحول يف العالقة بني 

  اليهود، واملسلمني؟!
ال شك أن رواية "النبطي" تقدم أتويالا جديداا للتاريخ،..أقفل الرواية 

كان  "وأتصفحها بال عناية، اصل للجمل اليت تقفل هبا )مارية( الرواية 
النبطي مبتغاي من املبتدأ، وحلمي الذي مل يكتمل إىل املنتهى ما يل دوماا 

 حيرِّكين أحجر أان،حىت ال..ا أيتيين من خارجي، فيستلبينمستسلمة مل
م، وهم أصالا غافلون، اهلوى، وتقودين أُمنييت الوحيدة ؟  هأل غافلته

 "ومعاا منوت، مث نولد من جديد هدهدين. ألبقى معه،..فأعود إليه
 

 السابعالفصل 
 

كانت ريح اخلماسني تداعب خصالت شعر املقطم الكلسية،والقاهرة 
 .يعلوها دوامات من الرمال

 م2013كان خريف 
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 )املصرى اليوم( وهو البسطويسى ىف جريدة حبوارالقاضى هشامفوجئت 
الدولة متارس عملية ) التنظيم السرى ال يزال موجوداا ابلقضاء،و :يقول

تركت مصر لشعورى بتقييد حركىت وكلمىت،وضعوا ىل  إفساد للقضاه
 جهاز تنصت ببيىت؟وارسلوا ىل سيدة معروفة )حاليا(ا لتستدرجىن خلارج

ويصوروىن عارايا  اعتصامنا وبعدها كانوا سيخطفوىن وقت)اندى القضاة( 
على حىت ىف لقمة عيشى بني احضاهنا؟ ولذا تركت مصر.فقد قيدوا 

التدريس ىف الدراسات القضائية وقالوا ىل مش عايز إستقالل  فمنعوىن من
 القضاء؟! 

%من القضاة مت إفسادهم وصاروا موالني لسلطة الدولة ويتم 20)هناك
 ن ابلنقلالذى مسح لة القانو  عن طريق وزير العدل؟!ذلك لألسف 

فالتنظيم الطليعى القدمي ابلقضاء اليزال موجودا حىت  والندب والتأديب
اساس )القضاء يعيش ىف  علىاآلن؟ وقد نشأ ىف املاضى بفكرة وهاجة 

االقتصادية واالجتماعية( ولذا  برج عاجى،وال يعرف توجهات الدولة
جيب اإلملام السياسى حىت تصدر أحكامه متوافقة مع سياسة الدولة، 

البعد اه،على الرغم من أن طبيعة القضاءوعلى ذلك مت جتنيد بعض القض
عن السياسة ويضيف ابإلضافة للتفويض املمنوح لرؤساء احملاكم، من 

 )الباطل قانوان( يتم ويضارجمعيات العمومية للقضاة،وعن طريق هذا التف
  معني لنظرقضية معينة،عندما أيمر الوزير؟! أختيار قاض

أقف مندهشاا امام الضعف اإلنساىن أيقول ذلك ويهرب من معركته 
 ابلكويت بقرار تفضل به عليه وزير العدل؟  ويقبل الندب للعمل
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ولكن من هذه )املُزة( الىت أرسلوها للقاضى لتنام معه عارية وأضرب 
 امخاس ىف اسداس؟! 

 وصلت جملمع احملاكم ابالسعاف قريبا من جريدة االهرام
 على ابب رئيس النيابة وقفت أمحل ورقة طلب احلضور..

 وال أعرف السبب؟
– café قابلت األستاذ املتحزلق الذى قابلته مبقهى املهندسني

shope  والذى اضمر النار ىف رواية "النبطى" تعارفنا وطلبت له معى
 قهوة، فهذا وقتها.

 آى سبب جاء بك للنيابة ؟..آهى كوابيس رواية النبطى! –أساله 
من املمكن حتمل آوهام زيدان..ولكن الكوابيس زادت عن  –جييب

 حدها تصور صحفى يكتب عن ابو األنبياء ابراهيم،ويصفه أبنه "ديوث"
 لغريبال يغار على "سارة" زوجته..جورانل الصباح جتاوز احلدود،وا

 هل سرقوا سيارتكوانت ملاذا جئت؟ "ملحق ديىن" يضعون ذلك ىف
 احوال البالد مضطربةسرقة السيارات منتشره.

    يبدو أننا جئنا لنفس السبب، فأان هذا الصحفى.  –اقول 
 

*** 
العقوابت املصري، لكنها تندرج  ال يوجد هلذه ارجرمية ابب مستقل بقانون

حتت نصوص خمتلفة تنظم حاالت معينة يتعلق بعضها بطريق مباشر 



103 

وأدرجت املواد .ابألداين وبعضها يتعلق به ولكن بطريق غري مباشر
 98دات ومنها املادة اخلاصة ابلقانون يف عهد الرئيس الراحل أنور السا

املساجد لإلساءة  ووضعت عندما استخدمت ارجماعة اإلسالمية منابر
للدين املسيحي، فوضع السادات قانوانا جيرم به استخدام أي دين لسب 

واحلقيقة أن هذا التجرمي ابعد من اايم السادات وممتد ىف ماضى .دين آخر
حني وضع نظام دستورى 1923اقدم للقانون املصرى، فهو يعود لسنة 

رية االعتقاد منه كانت تنص على ح 12للدولة املصرية،ورغم أن املادة
منه كفلت حرية الرأى،وحرية االعراب عنه ابلقول 14مطلقة،ومادة 

من قانون العقوابت )االهلى( ىف 139والكتابة والتصوير.إال أن املادة  
نفس الوقت حدت احلرية املروعة ىف الدستور؟! ابلنص على حترمي كل 

،ابلقول تعدى عاى أحد االداين الىت تؤدى شعائرها علنا ابلقطر املصرى
أوالكتابة أوالتصوير واستخدمت عبارة "كل من انتهك حرمة" ليصبح 
املعىن:كل مساس يقع  بعالنية ميس كرامة الدين،أو ينتهك حرمته،أوحيط 
من قدره،وجأت مع ذلك مجلة " أو األزدراء ابلدين" ويستدل على 
اآلداين احملمية أبن يكون هلل مكان للعبادة قائم ومصرح به..فكانت 

داين اإلبرامهية الثالث:اليهودية واملسيحية واإلسالم حمل احلماية وكان اآل
من القانون العقاىب االهلى "امللغى" 139النص واضح وحمدد رجرمية م

فارجرمية تقع بفعل التعدى،والذى يتم بعالنية ابلقول أو الكتابة 
ها أوالتصوير،والذى يقع على أحد اآلداين املتعبد هبا والىت تؤدى شعائر 

علنا : اليهودية واملسيحية واإلسالم، مع توافر القصد ارجنائى مبعىن أن 
يثبت أن الفعل اريد به عمدا أن ميس حرمة الدين،فإذا مل تثبت هذة النية 
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فالعقاب.الوضع األن  بعد التعديالت الىت حلقت ابلدساتري والقانون هو 
املادة  ،و171،و ابملادة 161و املادة 98املنصوص عليه ابملادة 

 " ترسانة من القوانني" ..176
أشهر وال  6و: تنص على أن يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن 98فاملادة 

جنيه وال تتجاوز  500سنوات أو بغرامة ال تقل عن 5تتجاوز ال 
جنيه كل من استغل الدين يف الرتويج ابلقول أو الكتابة أو أبية  1000ال 

وسيلة أخرى ألفكار منطوقة بقصد الفتنة أو حتقري أو ازدراء األداين 
وية أو الطوائف املنتمية إليها أو اإلضرار ابلوحدة الوطنية أو السما

على أن يعاقب بتلك  161السالم االجتماعي ، فيما تنص املادة 
" طرق  171العقوابت على كل تعد يقع إبحدى الطرق املبينة ابملادة 

حتديد العالنية" على أحد األداين اليت تؤدي شعائرها علناا.ويقع حتت 
ادة كل من طبع أو نشر كتاابا مقدساا يف نظر أهل دين من أحكام هذه امل

األداين اليت تؤدي شعائرها علناا إذا حرف عمداا نص هذا الكتاب حتريفاا 
يغري من معناه أو قدم تقليداا أو احتفاالا دينياا يف مكان عمومي أو جمتمع 

:على أن يعاقب ابحلبس 176عمومي بقصد السخرية به ونصت املادة 
حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب ارجنس  كل من

أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض 
فالقانون األن يعّرف جرمية ازدراء األداين أبنه احتقار  .تكدير السلم العام

ل الدين أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقده أو السخرية منه، ألن مث
 هذه السلوكيات تثري الفنت.
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اهنا جرمية ازدراء األداين األعتداء على قدسية االعتقاد الديين، واإلساءة 
للدين وللرسول،ومهامجة العقيدة ابلباطل وال خيتلف األمر إذا قام ابلفعل 
من ينتمون للطائفة الدينية ذاهتا،أو من ال يعتنقوهنا.ويعد ضرابا من 

واإلساءة  لألداين السماوية مهامجة السنةضروب االزدراء والتحقري 
 .للصحابة وإلصاق االهتامات ارجزافية للصحابة وآل البيت

 
*** 
 الىت تشبه التنني قانون اللولبية،اطلقت ىف صدررى كل ترسانة ال

األسطورى ذو الرؤس املتعددة،الذى تقول االسطورة فيه،كلما قطعت 
رأساا نشبت رأس مكاهنا؟ فطة حسني عميد األدب العرىب،حني نفسوا ىف 

من القانون العقاىب االهلى"امللغى" ىف 139املادة وجهه متساح 
م، طه حسني جباللة قدره..شكى وبكى وحكى وتراجع 1927فربابر

ارجاهلى" واعاد النظر فيه بطبعات جديدة "الشعر  وتنكر لكتابه
 واترة "ىف األدب ارجاهلى""ىف الشعر ارجاهلى"؟..اترة عنواهنا:

ه صفحة جورانل نشرت ىف عدد معني اما أان فال تراجع عن املكتوب أن
  طلقة اطلقت ال تسرتد؟! 

 
ني املتعبة كل مافيها: ، تلتهم العالغرقةقبع بني جدران ا وحيدا

 ..اللوحات املهملة فوق احليطان..األزهار اإلسفنجيةاألوراق..األقالم
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....تسأل النفس ىف حرية.. ملاذا فقد كل  منفضة السجائر ...والغبار
 شىء معناه؟ 

 . التحقيقات: ينادى كاتب ارجلسه
 جيلس على ميينه وامامه حزمة اوراق بيضاء..

 ىف بذة كاملة برابط عنق، االنيق رئيس النيابة الثالثيىن العمر ليهمي 
 ومبعرفتنا حنن رئيس نيابة ... القاهرة 7/2013:  انه ىف يوم.../ 

 اثبت األتى  : .......  
االسم والسن والعنوان والرقم القومى..ويقوم بتصوير الرقم يسأل عن: 

 القومى نسخة ضوئية
 يواجهىن بعدد بعينه من جريدة الصباح الىت اعمل هبا..ومبوضوع فيه 

 .. ..فأقر أبىن كاتبه
 بسألىن هل هناك حمامى معك ..        

 اجيب : ال
 يسأل وال ممثل من النقابة حيضر التحقيق؟....       

 اقول  :  ال 
 يبدى تعجبه ويطلب كارنيه النقابة..   
لست عضو ىف النقابة.. جريدتنا ليست جريدة حكومية وال  -ارد  

 حزبية ..اهنا جريدة خاصة .
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تهادات الدينية ومانوع اجيب على سؤال فهمت منه هل أان معد لإلج 
  دراسىت؟
نعم منذ عملى ابمللحق الديىن، وألىن صعيدى متدين  :قلت         
مل اخط حرفا  ىف الدين بال مرجع، قد تكون مراجعى عند البعض  بطبعى،

 ضعيفة ولكىن دوماا عندى السند. 
فيه إىل الصحافة ..أنت معلم  كيف ترتك ماأنت مؤهل له وعملت -

ثالث العربية  اللغةرست وحتمل كارنية نقابة املعلميني لقد دَ 
          وعشت معها اربعة آخرى ىف ارجامعة!سنوات؟

 اكتب،وكنت اديب زميلة قدمية ىل ابرجامعة تعرف أبىنسامية كانت  -
 واشارت عملت سامية ابلصحافة بعد خترجها فكرت ىِف ارجامعة،وعندما

ويبدو أن نداء صاحبة ارجاللة اليقاوم،وخباصة أنه آتى ىب للقاهرة على 
 غري كاىفالعربية ترى سيادتك أن دراسىت لللغة آ،مدينة النور للصعايدة

   ألكون صحفى؟!
 يسأل دون خجل عن عالقىت بسامية ؟! 

وبعد  ومامعىن أن ترتك وظيفة مؤهل هلا وتعمل هبا للصحافة مبجرد إشارهتا
 ؟! سنوات من خترجكما 3

 توقف احملقق هنا..طلب من كاتب ارجلسة أن يرفع القلم ..
هو يدير حتقيقه بود..يدردش مث يغض البصر عن اشياء ويقف عند اشياء 
يصوغ هلا السؤال القانوىن الذى تفتحه له طاقات النصوص القانونية 

 الكثرية؟!
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 القانونية؟أقول له : من يدرى بكل هذة الرتسانة 
 جييب :  ال جيوز اإلعذار ابرجهل ابلقانون. 

 وهل سامية هتمه؟! ارد    :
 يضحك.. 

 ادركت أنه نوع من اطباء النفس بثوب حمقق !!
 الناس احوال لقضاء الناس ييسر هللا .ايفندم .. ود ، بيننااقول له : 

 عن سؤاله ويضحكم ويقول: ادام هللا الود يغض الطرف
 ؟!ارجلسة ليكتب بقلمه مايدور ويعود كاتب ..

عندان شكوى موثقة بعدد اقررت أبنك كاتبه ذكرت فيما كتبت  -س 
  النىب إبراهيم بسوء؟

حتريرى للملحق الديىن  مل اكتب عن النىب إبراهيم شيئاا منذ -ج 
،والعدد عن خامات اليهود وفتوى جهاد النكاح للفيىن وقت ابرجورانل

عالقة بني ماقالته ليفىن وبني ماحيدث ىف  عملها ابملوساد.كنت احبث عن
أخذ نساء من املغرب ومن  ) جهاد النكاح ىف سوراي اقصد وطننا العرىب..
  اإلسرائيليات كثرية ىف تراثنا (...زيدية العراق..

أتولت التوراة مبا يسىيء للصورة الذهنية حلرمة وقدسية النىب  -س 
 إبراهيم عند املسلمني؟

احلاخامات ىف فتواهم الىت ليس هلا غري التوراة بتحليل لقد ادنت  -ج 
ارجنس ألجل بقاء دولة إسرائيل،مث أن الصورة الذهنية للنىب إبراهيم ىف 
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والذى بدى ىل  وقد قادىن البحث،التوراة خمتلفة متاما عن إبراهيم القرآن،
فهناك إبراهيم  خمتلفان وجود شخصان.بني القرآن والتوراة. من التقليب

  وهناك إبرام التوراتى؟رآىن،الق
هللا  اعطاهات،وىف القرآن من النيل للفر  توراة وعده ربه أبرضففى ال

 ؟!وحني طلبها آلهله قال القرآن الينال عهدى الظاملني.)االمامة( 
جعل اليهود  الذىالوعد  ضد الوعد التوراتى1948سنة منذحنن نقاتل  

أرى ىف ال فأان ال جيدون رادع اخالقى ىف استباحتنا ابلقتل أوالفضيحة.
التطبيق  الربيع العرىب الذى نثر مسحوق الثورات ابلوطن العرىب إال

ابلفوضى اخلالقة،وهى ابلطبع ليست  (كوندليزا رايس) العملى ملا اعلنته
ىت كتبها "برانرد " ال2هى الطقس املناسب ل "سايكس بيكو املنتهى،وامنا

لويس" ىف التقسيم والتجزئة،ومصر هى املقصودة ىف األساس حيث 
نفوذ اليهودى "سيناءوشرق الدلتا" حتت ال دويالت منها4تتحول ل

 ليتحقق وعد من النيل للفرات
 

هذا الوعد يشملنا ويشملهم فالعرب املسلمني ابناء ابنه من  -س 
  إمساعيل واليهود ابناء ابنه من إسحاق؟!

 اقرأ للمحقق  –ج 
"وقال الرب البرام اذهب من ارضك ومن عشريتك ومن بيت ابيك اىل 

فاجعلك امة عظيمة واابركك واعظم امسك وتكون   االرض اليت اريك
 " .وتتبارك فيك مجيع قبائل االرضالعنيكعن ألواابرك مباركيك و .بركة
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مخس وكان ابرام ابن  فذهب ابرام كما قال له الرب وذهب معه لوط
فاخذ ابرام ساراي امراته ولوطا ابن اخيه   وسبعني سنة ملا خرج من حاران

وكل مقتنياهتما اليت اقتنيا والنفوس اليت امتلكا يف حاران.وخرجوا ليذهبوا 
واجتاز ابرام يف االرض اىل مكان . اىل ارض كنعان.فاتوا اىل ارض كنعان

وظهر الرب  .رضشكيم اىل بلوطة مورة.وكان الكنعانيون حينئذ يف اال
  البرام وقال لنسلك اعطي هذه االرض

 (12تكوين  -)العهدالقدمي
ث بني الولد من الصلب، انك ايسيدى التعرف احكام اليهود ىف املريا

 التسرى..فنسل إبراهيم ىف التوراة ألوالد إسحاق والولد من
ساراى  " اليهود" فقط .أما حنن فاوالد االمه " هاجر" املوهوبه له من

 كما تقول التوراةلساراى كعبدة وخادمة   مصر ملكحيث اعطاها  زوجته
املصرية  سارة ابسحاق.امارته وزوجته جأت املالئكة وبش القرآن ففى

غريهتا ألهنا  لىت عانتدت سيدهتا "سارة" واهلبتتلك األمه اهاجر 
اليهود وحدهم هم ( التسرى هبا كجارية )وهبته امساعيل من و عاقر.

وانني يا حيموهنم بقوالغرب ىف فرنسا وىف امريكا وىف املان الساميون؟!
فالتوراة قسمت  الختيل على أحدلعبة اوالد العم  "معادية السامية"

على نسل النىب نوح وجعلت نسل أبنه سام موقوف على  شعوب األرض
الشعب العربى"اسرائيل"،أماحام فاخرجت من نسله ابقى األرض؟ فقد 
ولد له ابناء كثر منهم"مصرامي" الذى أجنب املصريني، و"كنعان" الذى 

 اسحاق يح هوذبد الشائع ىف العامل أن الإن املعتقاجنب الفلسطنيني" 
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د فاقامت دعوة قضائية ض "لربجريت ابرد"وصل  وليس امساعيل حىت انه
 مسلمو فرنسا بسبب ذبح األضاحى. 

 وقالت :اضاحى إبراهيم إلسحاق 
 ،قاطعىن،ضحك رئيس النيابة 

فهى حتتمل بولتيكا ضل أنك تكتب ىف السياسة أف وهو يردد:اعتقد
 جات.االستنتا

 
 ،ويستمر التحقيق،

وقدمسح لنفسه أن يشعل لفافة تبغ مقلدا رجال مباحث االستجواابت 
 ابالقسام

 
عصمة وخنوة الرجال جرحها ميثل اركان جرمية السب والقذف  -س 

 فماابلك ابالنبياء؟! هذا اساس االهتام 
 

 أان انقل التصور التوراتى ،فإن كان كفراا. فناقل الكفر ليس بكافر.  -ج 
 

 ففى التوراة
كن بين قادش وشور إبراهيم من هناك إلى ارض الجنوب وس وانتقل) 

وقال إبراهيم عن سارة امراته هي اختي فارسل ابيمالك  وتغرب في جرار
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فقال له هللا في الحلم أنا أيًضا علمت أنك بسالمة   ملك جرار واخذ سارة

قلبك فعلت هذا وأنا أيًضا امسكتك عن أن تخطئ إلى لذلك لم ادعك 

رد امراة الرجل فانه نبي فيصلي الجلك فتحيا وأن كنت لست فاالن  تمسها

فبكر ابيمالك في الغد ودعا  تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك

ثم دعا  جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكالم في مسامعهم فخاف الرجال جدا

ابيمالك إبراهيم وقال له ماذا فعلت بنا وبماذا اخطات اليك حتى جلبت علي 

على مملكتي خطية عظيمة أعماال ال تعمل عملت بي وقال ابيمالك إلبراهيم و

 فقال إبراهيم اني قلت ليس في هذا ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء

وبالحقيقة أيًضا هي اختي  البتة فيقتلونني الجل امراتي الموضع خوف هللا

اتاهني هللا وحدث لما  ،ابنة ابي غير أنها ليست ابنة امي فصارت لي زوجة

من بيت ابي اني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين إلى في كل مكان ناتي 

فاخذ ابيمالك غنما وبقرا وعبيدا واماء وأعطاها  اليه قولي عني هو اخي

وقال ابيمالك هوذا ارضي قدامك اسكن في  ،إلبراهيم ورد إليه سارة امراته

اخاك الفا من الفضة ها هو وقال لسارة اني قد اعطيت ،ما حسن في عينيك 

  ل ما عندك وعند كل واحد فانصفتلك غطاء عين من جهة ك

 (17-1 :20التكوين)

 
 

 وىف التوراة 
) وكان في األرض جوع غير الجوع االول الذي كان في أيام إبراهيم فذهب 

وساله اهل المكان عن .اسحق إلى ابيمالك ملك الفلسطينيين إلى جرار



113 

المكان يقتلونني نه خاف أن يقول امراتي لعل اهل ال امراته فقال هي اختي

وحدث إذ طالت له األيام هناك أن .رمن أجل رفقة النها كانت حسنة المنظ

ابيمالك ملك الفلسطينيين اشرف من الكوة ونظر وإذا اسحق يالعب رفقة 

.فدعا ابيمالك اسحق وقال انما هي امراتك فكيف قلت هي اختي فقال امراته

    . ني قلت لعلي أموت بسببهاله اسحق ال

(10-7: 26)تكوين                                           
 

 

 

سمح اليهودية ت أن الداينة»حيث رأى « آرى شفات»احلاخام  أهنا فتوه
صول على معلومات تقود من أجل احل مبمارسة ارجنس مع "إرهابيني"

وهكذا أعلنت  التنس ماحدث ىف السىب البابلى؟! وإن اسرائيلالعتقاهلم،
إسرائيل استخدام املرأة ىف ارجيش اإلسرائيلى كسالح رمسى ووسيلة 

وقد اعتمد  !!وتذكرت جهاد النكاح ىف سورايدعائية للمشروع الصهيوىن!
فحدث الربط بني  اعتمد على تلك النصوص. ما احلاخام من ضمن

من اجل دولة اإلسالم ىف العراق مافعلته "ليفىن"،وماروجت له داعش 
به  وابملقال نصوص توراتية آخرى عن النىب سليمان الذى يبدأوالشام 

اما اهم ماجاء ىف فتوى احلاخام لليفىن عبارة .عصر امللوك عند اليهود
إبراهيم ملا "ابلتوراة  وجدتو .."تقول"قد يكون ألسرائيل خريا بسببك

قرب ان يدخل مصر انه قال لساراي امراته اين قد علمت انك امراة 
ته. فيقتلونين أاذا راك املصريون اهنم يقولون هذه امر حسنة املنظر فيكون 

وحتيا نفسي من  قويل انك اخيت ليكون ىل خري بسببك  ويستبقونك
فحدث ملا دخل ابرام اىل مصر ان املصريني راوا املراة اهنا حسنة  "اجلك
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جدا وراها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فاخذت املراة اىل بيت 
وعبيد وإماء  فرعون فصنع اىل ابرام خريا بسببها.وصارله غنم وبقر ومحري

ضرابت عظيمة بسبب ساراي  فضرب الرب فرعون وبيته  واتن ومجال
فدعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذي صنعت يب.ملاذا مل ختربين  امراة ابرام

اخيت حىت اخذهتا يل لتكون زوجيت.واالن هوذا هي  ملاذا قلت.هنا امراتكا
 ته وكلفاوصى عليه فرعون رجاال فشيعوه وامرأ واذهب خذها امراتك.

  (ما كان له
عبارة الواردة لىف فتواه للفيىن نفس ا« آرى شفات»فقد إستعمل احلاخام

إبراهيم لسارة زوجته.. فحدث الربط وماأظنىن إال إن  ابلتوراة على لسان
 العبارة مقصودةومرتبطة مبا جاء ابلعهد القدمي

 
  خوف القادمويستمر 

اتت النيابة ابل اثنتا عشر عددا الىت فيها امللحق الديىن منذ بدأته 
ابرجريدة..مع أن األهتام كان عن عدد واحد هو الذى ذكر فيه إبراهيم 

أن »حيث رأى « آرى شفات»احلاخام  فتوه من خالل عليه السالم
 ..سمح مبمارسة ارجنس مع "إرهابيني"اليهودية ت الداينة

 عاد للعدد االزمة ومل جيد الوصف الذى يبحث عنه واملقدمة به الشكوى
 .  ."ديوث"..
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 "ماير" بدى االستنباط ركيك وخباصة بعد رجوعك لبحث للقديس سأل:
الذى نزل إبراهيم   هناك خطأ شخصى من النىب أن فيماكتبت،أذا اعترب*

مصر دون امر الهوتى من"ايل" هللا.األمر الذى عرض االسرة االبراهيمية 
ريج ختفكيف يكون ارجنس هو امرة تعريض النسل املوعود للخطر.ملغ

قلت: ليفىن  ، وهو يعرض نفس النسل خلطر افدحفتوى احلاخام لليفىن
فىن، مث أن التقدم الطىب جعل ماحيدث رغم اعرتافها تسمى ابألنسه لي

. مث من قال أن احلاخام اليهودى أيخذ ابقوال قديس لحيدث دون مح
 مسيحى مهما كان علمه.

وكان ذلك ىف اليوم الثالث ردىن حملبسى بصحبة الشاويش..رفع ارجلسة.. 
،واحسبه سيفلى التحقيقحلبس اربعة اايم على ذمة ابمن قراره  

                                                 

نقلت عن ماير فيما كتبت : املؤمن ابلقطع بقداسة كل ماىف الكتاب املقدس بعهديه القدمي 
وارجديد والذى اعتاد أن يصب لعناته التوراتية على مصر واملصريني من حبث له عن" النسل 

" حياول فيه تربير نزول القبيلة االبراهيمية ملصر فيقول) إذا مرت ظروف قهرية االبراهيمى املطهر
فعندما تردد "يعقوب" من دعوة  "يوسف" .بشعب هللا،رأينا هللا أيمر عبيده ابأللتجاء ملصر مؤقتا

مع أهله،كان خوفه من تكرار أخطاء املاضى؟!.. فقال الرب له: أان إله أبيك، الختف  لنزول مصر
تكوين(  مث  46 إىل مصر) زول اىل مصر، ألىن أجعلك أمة عظيمة هناك،أان أنزل معكمن الن

يشرح "ماير" عبارة اخطأ املاضى فريجعها للنىب ابراهيم الذى مل يتلق رسالة صرحية  من الرب  
كيعقوب بنزول مصر وتصرف بشكل شخصى إنساىن امام القحط مما عرض النسل املوعو 

شعبه ومع الشخص الذى عاش ابإلميان كل تلك املدة الطويلة ويرى للخطر،ولكن الرب كان مع 
ان املغامرة اخلطرة هى إستعجال إبراهيم النسل املوعودوخشيته الشيخوخة ودخوله هباجر خادمة 

 زوجته ساراى وعبدهتا
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عليها ابلقلم الفلمسرت األصفر..كما فعل مع عدد ويعلم األعداد..
 األهتام

 قال : معدان ىف الغد
 

*** 
حامدا هلل أن األستاذ املتحزلق مل يقع حتت  اشعل سيجارة ىف عنرب احلبس،

يده كل االعدد واستغرب لصدفة،مجعتىن ابخلليل إبراهيم عليه 
فيخرجوا من من اهتموا به كل السالم،الذى كانت بركته حتل دوما على  

الذى قال أبن  طه حسني ىف كتابه "الشعر ارجاهلى"فحمابسهم أمنني،
إمساعيل فكرة كانت خمتلقه من أببراهيم عن طريق نسل عالقة النىب 

  جانب اليهود استمر هبا اإلسالم ؟ 
كان النىب إبراهيم عليه السالم ىف الطريق حىت لو تركت موضوع "نكاح 

الىت ازعجها أن م البخارى أفالبخارى.." واستمريت ىف طريق رجهادا
ت النىب اخلليل إبراهيم ىف املنام فبشرها أببنها معلم أر صغريها كفيف 

 وحافظ لالمة
 فقالت ىف منامها: اوهو اعمى؟! - 
 ا وحيسن بصريتهقال النىب اخلليل هلا ىف املنام :يرده هللا بصري  - 

عدد من 12ىف ال استغرب ألصرار رئيس النيابة على التفعيص والبحث 
ارجورانل ايبحث عن النىب إبراهيم عليه السالم،أم عن آخرين فال أخرج 

  إال أبهتام ؟!
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** 
 أيتىوارتعش مفزع ألجدىن ممدداا على األرض  استيقظ من كابوس

 شاويش القسم للحجز ويعلنىن ابالستعداد رجلسة جتديد احلبس ابلنيابة
ادىفء نفسى . فقد مر على حبسى احتياطيا على ذمة القضية اربعة اايم

 بسيجارة، اهى رعشة خوف أم مرض؟
 ايشوشنا ماتقول افراج  :زمالء حجرة احلجز

    يوم أان عارف شغل النيابة 15مش قبل :الشاويش يبتسم 
،فيمكن على زمل العنرب مابقى من سجائر يسحبىن الشاويش ..اوزع 

 ىف الطريق من وإىل النيابة.. شراء غريها
  افراج   -ويقول من ىف احلجز 

*** 
اسأل الشويش ىف الطريق للنيابة، وحنن جلوس على مقهى نشرب 

 ،وأان أنتفضالشاى
  هى النيابة بتحقق غري موضوع الشكوى؟!  -     
  افرض اكتشفت اثناء التحقيق حاجة كده،والكدهه ..تسيبها؟! - يرد

 والدفءطالبا التفاصيل  ابلقهوةاتبع الشاى 
                     ؟ مش فاهم   -  
 ا سواء بناء على شكوى أو منها لنفسهاهالنيابه تقدم اإلهتام لوحد  -

( استدعتها النيابة للشهادة ىف قضية سليمان)د عزة امسها كان ىف واحده 
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وعدد املظاهرة ساعةعن وال غريبة،قتظاهر.وهى بتسأهلا ادلت أب
 رت امساء مسعتها لضباط الفضوذك املتظاهرين،وامىت الشرطة حتركت

 قاعدتنا دى على قهوةك كدةعرفت كل ده وهى قاعدة ىف قهوة   وقال
 على النيابة وقدمها متهمة خلتشدما بس قهوة شيك )الكفى شوب(.

بتجرى ودى  ميه والشرطة بتضرب غاز والناسااملظاهرة ققال * ابلتظاهر

                                                 

 3 بالمس كنت بتغدي يف مطعم ريش مع عائليت واصدقائي حوايل الساعةابلنيابة سليمان( د عزة )من اقوال
خرجت للمشاهدة وجدت االستاذ حلمي شعراوي ، طلعت فهمي ، اهلام املرغين  ,ونصف مسعت اصوات مسرية

 شخص ومعهم ورود 30ل  25واخرين من التحالف الشعيب سلمت علي بعضهم وضحكنا وكان عددهم حوايل 
لسارينه واالقرتاب منهم .الشرطة  بدأت ار.انتقلوا ايل الرصيف املواجه يل عند ميدان طلعت حرب رحت اخد صو 

وكان بعضهم ملثم ومعهم بنادق سودا طويلة جايل ندمي ابين وقايل "لو مسحيت تعايل معي مها هايضربوا أان شفت 
مل اكمل ارجملة حيت بدا ضرب االعرية النارية ,املوقف ده كثري قبل كده" قلت له: "اكيد ال لو علي الغاز اان متعودة"

راان الشرطة علي الرصيف التاين امام ريش شوفت حد وقع مش عارفة شاب ام شابة لغاية والغاز كل الناس جريت وو 
ملا انتقلت ايل املمر اجملاور ايل ريش عرفت اهنا بنت وشوفت دم بسيط مل اري وجهها واللي معاها بيزعق "اسعااااف" 
.و ضابط من امللثمني ومعاه سالحه بيقرب منهم رطة كانت زي ارجراد بشارع اصحاب البنت خدوها حد طبعا الش

طلعت حرب بدأت اكتب اللي حصل اتصل يب عدد من االصدقاء لالطمئنان وطلبت منهم يقولويل اخبار البنت 
اللي اتصابت ايه لو يعرفوها .يف طريقي للبيت اتصلت ابحد صديقايت لتطمئنين وبلغتين ان البنت ماتت وطلعت 

امي عن رغبيت ابإلدالء بشهاديت قلت له اين موجودة عشان كده مقبوض عليه بقسم قصر سالين امحد راغب احمل
مع حمامني وحماميات وشهود من حزب التحالف الشعيب ايل نيابة عابدين ذهبنا مجيعا بعد حوايل ساعة قابلنا رئيس  

حملامينيالنيابة و اخد مننا بطاقات الشهود وكارنيه احملاماة اخلاص يب للشهادة. حدثت مشادات بينه وبني بعض ا املهم  
  ٫ساعات ابلنيابة دخلت للشهادة وبدأت اسئلة النيابة 5اكثر من 

 حكيت اللي حصل

وجودي كان ابلصدفة حيث كنت اتناول الغذاء مبطعم ريش: اوال   
شخص معهم ورد ويفط 30املسرية كانت سلمية عددهم ال يتجاوز  : اثنيا  

الشرطة كانت عدد كبري جدا ال يتناسب مع عدد املسرية :اثلثا    
== 
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وجايه تقول وتصور..  وتشرب نس كافيه..وبتتفرج..قاعدة برتاقب 
 ده نص بتوع النيابة كانوا ضباط بوليس.ماتكلش على النيابة. الشهادة؟!

 ابلبوليس بس والد قضاه..وهجوا من اللى احنا فيه
 

 اطلب للشويش نسكافيه
 ربنا يطمنك ايشوشنا -اقول 

 
ويغلق  يضع الكالبش احلديدى بيدى ويقفل طرفه األخر على معصمة

 قفله،يده اليسرى ويدى اليمىن،يدخل كل منا يده املكلبشه ىف جيبه 
 ومنضى كأصدقاء ملتصقني ..تبقى دوما احلقيقة بعيدة عن الظاهر

                                                                                                        

== 

الشرطة كانوا هبم ملثمني شكلهم مرعب مما ينم اهنا تنوي الغدر ابملسرية :رابعا   
الشرطة اطلقت االعرية النارية )اخلرطوش(والغاز خالل دقائق من بداية اهلتاف  :خامسا   

هم سادسا اهلجوم علي املسرية وتتبعهم وارجري ومالحقت  
بعد هذا .سابعا مقتل احد افراد املسرية وامسها شيماء الصباغ وان الشرطة هي اللي قتلت شيماء اشهد علي ذلك -

القبض علي و  ابلتحقيق معى كمتهمةالتحقيق فؤجنا ان النيابة حتولين ايل متهمة ويتم التحقيق معي ويبدأ وكيل النيابة 
كاملتبع  بسي وطويليف سراي النيابة و بدأ يف سرد سين وشكلي ول   
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** 
 

 اقابل رفاعى خارج سرااي النيابة .. اعانقه ىف محيمية  
 ..تدمع عيناى.

 البكاءليس البكاء شأانا نسائياا. البد للرجال أن يستعيدوا حقهم ىف 
 

 اايم عمى 4رفاعى :  ماحلقناش نشتاق ايرجناوى.. دول 
 ده والحد دارى ابملوضوع ىف ارجورانل         

 
  أيخذىن ىف حضنه..ويطلق فالش كامريته الدجيتل..على وعلى الشاويش

 ابلغ رفاعى ىف حجم الصور امللتقطة
 
 

 .:التحقيقات ينادى كاتب ارجلسه.. 
  ؟!مايدورليكتب بقلمه  ويعود   

 
 .. ني املتعبة كل مافيها:األوراقتلتهم الع ،الغرقةقبع بني جدران ا

تنجلى ىف عيىن اليافطة .. ..اللوحات املهملة فوق احليطاناألقالم
  على مكتبه" رئيس النيابة" النحاسية أبسم احملقق 
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 حسني.السيد(على.)
 

اسأله ىف أدب هل والد ساعتك خدم ىف املنيا ىف احملكمة ارجزئية 
 والكلية؟! 

 يستغرب ويقول:ايوه_ 
سنة،كان كاتب جلسته ىف كل  12له: اىب عمل مع والدك اقول 

 حمافظات مصر وآخرها املنيا
 قال : عم عبد السالم

 
 رن جرس امامه وطلب قهوة وعرف أىن أشرهبا سادة مبرارة

 :هل لديك أقوال آخرى؟ إال السؤال الكالسيكىقال مل يبق لنا 
 قلت :كتري

قال : ال وحيات ابوك الرجل الطيب ..فكل كلمة جديدة سافتح فيها 
 ابابا للتحقيق من جديد

 ضحكت: وال كلمة
 

 اخلى سبيلى من سرااي النيابة
 وقال ىل رئيس النيابة: اصبحت مدمن رجريدة الصباح 

 ..يتحول دمعى بكاء
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 ( وكان أبومها َصلحاا 82حتضرىن سورة الكهف )اية
اتذكر اىب عبد السالم،وهو يسافر بنا من حمافظة آلخرى،جراياوراء قاضيه 

وهو يقول   الذى كان جيلس له كاتباا رجلسته،فيجعلنا بدو رحل بني املدن
كيف ال اتبعه وهللا جعل احلق على لسانه ينطق ابحلكم فال ينال من 

ابرام وكان قاضيه كثري النقل حبكم نفوز زابنية السوء؟!  حكمه نقض وال
كان والدى له نزعات صوفية،كأن حيكى لنا  ؟  فالحاد عن احلق وال مله 

ى نور بني احلروف حيث يسجل كيف يكتب احلكم ىف حمضر ارجلسة فري 
يكرر لنا امحدوا هللا أن  احلكم،كانت خطوط اىب سالسل من دهب.

و تسرع السوء. وامى تقول ماذنبنا؟! ال احد عفاىن عن كتابة الظلم أ
جربك على الركض خلفه،مل ينقلوك ،ملاذا البيت دائم وال مدارس مستقرة 

وراءاملسيح..امل  حلواريونلألوالد..ويرد ال احد يعرف أين اخلري امل جيرى ا
الزن..حني  واستسلمت امى اتركه  ىب املعصومالصحابة خلف النيهاجر 

ملرسى مطروح فتزوجت اخىت بعد اسبوع من وصولنا  سافران وراء القاضى
 !! 

 ويضحك اىب هلا ويغىن: لو كان داخلنا انغسل ابلراحة مش ابلريح ؟ 
 احلياة ىف يوم ..كل االايم غيب يقرأ كان  هللا.. رمحه اىب صوفية ايال

 منطقة ىف املدينة اطراف عند جبانة يشرتى أن قررأىب املنيا ؟!وىفبقدر
 وهو املنورة ابملدينه مات قاضيه أبن اخلرب جاء فقد "اوالدحسن"

  ."عمرة"ىف
 وصلت!! اموات..البشارة أو كنا  احياء ابملنيا سنبقى هناجر لن فقال:
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 مع اخىت هجرة بعد وحدتى وامى..وعلى أىب على ابلدموع غرغرت
 السرتاليا. زوجها

 
 افقت على ضوء فالش كامريا

  كميازحك مادام خيطئ ايرجل،فالسجناضحك  رفاعى:
 

ومل أرد كنت"قطعة صمت"ىف زوبعة.فمامعىن أن ميازحك أحد بسكني 
هو يٌوريك موتك مذبوحا وينصرف  أو فيجرحك وال يقتلك..وأنت ترى

أمل املعىن أنه أخافك،رعبك،كمشك،كمدك.وجعل ذلك ممكن تكراره.
 جيرحك وعلى مالبسك وسكينه دمك؟!

 التهريج" املمازحة" بداية اإلعتيادأخاف أن يكون هذا 
 أخاف أن تتكرر..

 
 منت يوماا كامل غري مباىل ابلفأر الذى قبضت عليه املصيدة واستمر حائراا 

 .طول ليلته يبحث عن اخلالص
 

ليكرتوىن، بعد إسرتداد اماانتى،وموبيلى افتح بريدى اإلىف اليوم التاىل 
 سامية :من فأجد رسالة  من قسم البوليس "احملمول"
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) حتفضل انقص كده ألمىت.. بقى ايرجناوى ماحتضرش فرح 
  أختك..ماكنش العشم(

 
ونظر ىف فقد ايقظىن ىف الصباح وصاحبىن للقسم قرأ رفاعى الرسالة..

 وجهى واندفع 
   

 : مش كنت انت اوىل من النشاب؟!  
 ..  قلت له: عندى طول الوقت رغبة ىف السكات والقعدة وحدى

عوىن وهى تقول تذكر نصيحة شجرة الدر اليبك عن الرتدد، اتذكر مرمي 
 تدرس التاريخ وال تستفيد منه،كم كنىت مجيلة ايمرمي ،وكم كنت غىب!

 الرتفع او اخلوف من التعبري  –التأخر  –الرتدد 
   بعنف فراق.ودت أن اقول "أحبك" األن اقول "مازلت مريضاا بِك"

 .. الصدمةبعد 
 
 

*** 
الورد هلا..وضعت الكارت أبمسى وطلبت من البائع أن ذهبت اشرتى 

يرسله على عنوان فيال " النشاب" متمىن هلا وله حياة سعيدة كتبت:" 
 ابلرفاء والبنني والبنات"
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  قال رفاعى: الحتزن..خلقت األحالم كى ال تتحقق!
 قلت: حان الوقت للعودة للمنيا

    لرئيسيةكيف امل ترى ارجورانل اليوم..أنت ابلصفحة اقال:
       

*** 
كانت جريدة الصباح عند ابعة الصحف..وعنوان بصفحتها الرئيسة: 

 ؟!اباليدز مصابه اإلسرائيلية( - اخلارجية )وزيرة( ليفين -)تسييب األنسه
 النيابة. دوصورهتا..مع صورى الىت التقطها رفاعى عن

 
*** 

 ..وابملوضوع 
  :كتبت مرمي عوىن

اسرائيلية على مستوى كبري من دوائر صنع القرار يف احلكومة  قالت دوائر
الصهيونية أنه مت اكتشاف إصابة وزير اخلارجية االسرائيلية السابقة وسيدة 
املهام السريرية للموساد االسرائيلي ليفين اهنا مصابة اباليدز ومل حتدد 

 تلك املصادر اتريخ إصابتها حتديدا ولكنها اكدت على اصابتها.
وكانت ليفين قد اعرتفت اهنا مارست ارجنس كثريا لصاحل القضية 
االسرائيلية وأهنا تعاونت مع املوساد يف ذلك األمر حىت اهنا قالت ذات 
مرة اهنا استأذنت من أحد احلاخامات لتمارس ارجنس مع قيادات عربية 
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وقال هلا أهنا تؤدي مهمة عظيمة  لصاحل الوطن االسرائيلي فسمح هلا
وكانت قد ذكرت بعض األمساء منها  ومباركة من اجل مستقبلهم لليهود

صائب عريقات وايسر عبد ربه وغريهم من قيادات دول عربية اخرى من 
بينها مصر واألردن والسعودية والكويت واالمارات،ومن املؤكد ان عدم 

مرض ليفين سيصيب كل من اقرتب منها ابهللع ورمبا ذهب  معرفة اتريخ
 . ن على نفسهللتحليل ليطمئ

وابلطبع مل تنس مرمي عوىن أن تربط اخلرب مبا سبق ونشرته وتذكر حبسى 
 وحبرية التعبري الدعوىالنيابة إبخالء سبيلى وحفظ  اربعة اايم وهتيم بقرار

 .. للسياسة، والدستور،وتعرج، والرأى
املوضوع على القيادات العربية الكثرية العارية  من يقفل" :وتقول

 وماالذى فرطوا فيه؟ ماذا قالوا ؟ومباذا أتفقوا ؟ ليفىن"" ىف سرير
 ايأيها التاريخ ال حتفظ الدعوى ؟!  "

 فرشت مرمي لدكتاتورية الفرجة،كانت تريد صورا وموضوعا بدم ساخن،
 فمن حنفية املآسى تتدفق صور اإلفناء البشرى على الصحافة

ابلطبع   - صورالتركت رفاعى امام كشك ابئع ارجرائد ووهو يتغزل ىف 
 ويغىن بلهجة صعيدية:معتقدا أبهنا تشبه لقطات"جيفارا" -كانت صورى

 
 عيىن عليه ساعة القضا من غري رفاقة تودعه
 يطلع صرخيه ىف الفضا، يزعق والمني يسمعه
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 . لقنا اشرتيت سجائر، حتسست جيىب وأتكدت من وجود تذكرة القطار

 ..   انديت على اتكسى 
 

   مصر".. ايأ سطى."حمطة : وقلت 
 
 
 
 
 
 
 

 متت
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 الكاتب فى سطور
 .. اشرف مصطفي توفيق محمداالسم : 

 وشهرته اشرف توفيق 

 Ashraftawfik11@gmail.comالبريداالليكتروني : 

 لجنسية : مصرىا

 ليسانس حقوق

 حاصل على الدبلوم العالي للدراسات اإلسالمية --

 حاصل على ماجستير قانون  -

 م1999م، عضو أتيليه القاهرة1995الكتاب  عضو أتحاد -

 دراسات فى التنمية البشرية  –
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ضمن توجهات دار االبداع للطباعة والنشر في تسليط  )
الضوء على اصدارات كتابها ومبدعيها؛أقيمت على قاعة 
االجتماعات فيها ندوة نقاشية لتقييم رواية األديب المصري 

توفيق(،والحائزة على جائزة المركز الثاني )أشرف مصطفى 
رواية عن "،2016لمسابقة صالون نجيب الثقافي الثانية 

 صادرة  ومن الجدير بالذكر أن الرواية. "رحلة بدون قطار
 –)عراقي االبداع للطباعة والنشر؛ضمن بروتوكول عن دار

 (( للتواصل مع مبدعي الوطن العربي  عربي
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بالتعريف  أسامة محمد صادق ( مدير الدارافتتح الندوة الدكتور) 
بشخصية الروائي)أشرف التوفيق( ومن ثم قام باستحضار مكنونات 

تاله القاص)مهند  .روايته عن طريق ايجازها باضاءة بانورامية متميز
التكريتي( للتحدث عن أهم عناصرها السردية ، وقد تم استعراض أهم 

ال نوري( والذي تحدث الجوانب المطروحة فيها، تاله القاص )جم
بدوره عن سيميائية العنوان،أوالطريقة التي تم من خاللها استغالل 

)صبحي عبد الواقع الجذاذاتي االفتراضي المرسوم لبطلها االفتراضي 
في رسم باقي جوانب نصه المطروح للتشريح على طاولة  السالم (

بتقديم عرضا النقد، تلته الباحثة اللغوية د. سفانة الصافي،والتي قامت 
بالغيا حول ما تضمنته ومالحظاتها حول االهتمام بعالمات الترقيم ؛ أو 

ومن بعدها تم فتح باب المداخالت ،  .تقديم المؤكد على المؤكد منه
والتي استهلت بمقدمة رائعة للشاعر والروائي ) علي الغوار ( ، تاله 

؛  ية(، بمالحظته حول بعض الجوانب الخف  القاص ) ناصر الفضل
 والتي لم يتم التركيز عليها من قبل من سبقه ، ومن ثم جاء دور الناقد

) كفاح اآللوسي ( ليضع جملة من األسئلة النقدية المهمة حول ما هية  
الرؤية االفتراضية لروايات وأعمال ما بعد الحداثة، تاله الروائي 

سالة والقاص)عامرالفرحان( والذي عدّه عمال جريئا ومناسبا اليصال ر
لجميع االخفاقات التي اصابت مفاصل العدالة ،وخصوصا بعد انهاك 

  .مؤسسات القضاء بتبعات ما بعد ثورات الربيع العربى المتالحقة
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 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

 يحظرطبع أوتصديرأوترجمة أواعادة تنضيد الكتاب كامالً أومنجزا

 اسطوانات ضوئيةأو أخذ فصول منه،أو تسجيله صوتيا،أوعلى 

 إال بموافقة كتابيه من الناشر.
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