شى ٌء من الخيال لن يفس َد العالم  -مقاله لفاطمه ناعوت

فى مقالى السابق ،قلتُ إننى طوال الوقت أتخيّ ُل نفسى مكان المسيحيين،
بعض القراء مني ،لدرجة أن
أغضب
فأحزن ألحزانھم ،وأكتب .وھو ما
َ
َ
أحدھم أرسل يقول لى» :توبى إلى ﷲ!« كأنما وظيفة المسلم قھ ُر المسيحى!
ورغم كراھتى الكلمات التمييزية :مسيحى ،مسلم ،إال أننى سأنزل على
وأوجه مقالى ھذا للمسلمين فقط .المسيحيون يمتنعون .وھو على
رغبتھم
ّ
أية حال مقا ٌل خيال ّى ،طالما الخيا ُل ال يُعاقِب عليه القانونُ )حتى اآلن( .تخيّ ْل
معى أن المعلّ َم سأل ابنك المسلم» :رايح فين؟» فأجاب» :حصة الدين يا
ش َرق«
أستاذ« ،فيضحك المعلّم ويقول» :ھو انتوا عندكو دين!« تخيل أن »يَ ْ
الطيب لينجده ،فيصرخ فيه الشرقان» :أل،
ول ٌد فى الفصل ،فيھرع إليه ابنك
ُ
ماما قالت لى مشربش من زمزمية مسلم ،عشان ھ ّما ) »(...تخيّ ْل أن تتصفّح
منھج ابنك فتجده مشحونًا بآيات من اإلنجيل ،وال وجود آلية قرآنية واحدة.
تخي ْل أنك ضللتَ الطريق ،وسألتَ أح َد السابلة ،فأجابك» :سيادتك ادخل
شمال ،حتالقى )ال مؤاخذة( جامع ،ادخل بعده يمين ».
تخي ْل أن تكون نائ ًما حاضنًا طفلتك ،وفجأة تنتفض الصغيرةُ فى الفجر ،ألن
صوتًا خشنًا صرخ فى ميكروفون الكنيسة )والكنائس الكثيرة فى الحى(:
ضا للمذنبين
»خبزنا كفافَنا أعطنا اليوم.
ْ
واغفر لنا ذنوبنا كما نغف ُر نحن أي ً

نجنا من الشرير .ألن لك المل َك والقوة
إلينا .وال تُدخلنا فى تجربة .لكن ﱢ
والمجد إلى األبد« .فتسألك صغيرتُك ببراءة ،وقد فارقھا النوم» :بابا ،ليه
مش بيقولوا الكالم الجميل ده بصوت ھادى ،ليه بيصرخوا فى الميكروفون
كده؟!« فتحا ُر كيف تر ﱡد عليھا ،و قد علّمتَھا باألمس أن مناجاةَ ﷲ ال تكون إال
سا ،ألن ﷲ يقرأ قلوبَنا ،وإن صمتتْ ألسنتُنا ،وأن الدعوةَ للصالة ،التى
ھم ً
صلة با »عيب« أن تكون بصوت ُمنفﱢر .لھذا اختار الرسو ُل لألذان
ھى ِ
سا فى كنيسة مع صديق
»بال َل بن رباح« لصوته العذب .تخي ْل أن تحضر قدّا ً
لك ،فتسمع
الكاھن يقول :ال تصافح مسل ًما ،فھو ُمشرك ،وال تأكل عنده
َ
طعا ًما ،وال تدع أطفالك يلعبون مع أطفاله« .ماذا تفعل لو قُدﱢر لك أن تعيش
فى مجتمع كھذا؟
أعلم أنك تقول اآلن :ما ھذا التھريج؟ سؤا ٌل ال إجابة عليه ،ألنه جنون فى
ضرب
وأقر بعبثية طرحى .ألم أقل منذ البدء إنه
ق معك فى رأيك،
جنون .وأتف ُ
ٌ
ﱡ
من الخيال؟ المسيحيون ال يفعلون ما سبق .نحن َمن نقول :مسيحى »بس«
طيب ،ال مؤاخذة كنيسة ،عضمة زرقا ،أربعة ريشة ،مشركين ،كفار !...إما
مزاحا عن دون قصد .أو عن قصد ،متكئين على أكثريتنا مقابل أقليتھم!
ً
مطمئنين إلى مبدأ أساسى فى دينھم يقول» :أحبوا أعداءكم .باركوا العنيكم.
أحسنوا إلى مبغضيكم .
وصلّوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم« .أحببتُ اليو َم أن أضع تلك
المواقف الشوھاء أمام عيوننا ليختبر ك ﱞل منّا وقعھا على نفسه لو حدثت معه.
سه
نحن الذين نصرخ فى الميكروفون »ﷲ أكبر« ،غير مراعين أن ﷲ نف َ
بعض
أجش .ونحن الذين يقول
يحب أن يُنطق اسمه بھدوء ال بصراخ
ّ
ﱡ
ُ
مشايخنا فى خطبھم كال ًما مسيئًا لغير المسلمين ،يمأل قلوب ضعاف العقل
واإليمان بالحنق عليھم .بينما ھم يقولون فى قداسھم» :نصلى إلخواننا أبناء
مص َر من غير المسيحيين»،
فھل تسمحون لى بأن أغار منھم؟ ألن كثي ًرا منّا أخفق فى درس المحبة التى
أتقنھا معظمھم؟ لنكن أذكى من حكوماتنا ،ونحن بالفعل أذكى ،فإن كانت
الحكومةُ تظلمنا جمي ًعا »م ًعا« ،ثم تغازل األكثريةَ بظلم األقليّ ِة ،فھل نفع ُل
مثلھا؟ لكن مھالً ،منذ متى بدأنا نفعل ھذا؟ منذ عقود قليلة ،وھى فى عُرف
التاريخ لمحةٌ خاطفة .حتى السبعينيات الماضية ،قبل سموم الصحراء ،كان
سكانُ العمارة الواحدة بيوتھم مفتوحةٌ على بيوت بعضھم البعض ،مسيحيين
ومسلمين ،فيذوب أطفا ُل ھؤالء فى
أطفال أولئك ،وتش ﱡع المحبةُ فى أركان
ِ

الح ّى ،فتبتسم السما ُء قائلة :ھنا بش ٌر تعلّموا كيف يحبون ﷲ.

