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ثقافة وناس

حريات

الشيخ «ميزو» سجينًا« :بهلول» في زمن األمية والظالم
ّ
قال إن الحجاب ليس واجبًا على المرأة شرعًا .رفض تحريم
الموسيقى واألغاني ،بل ذهب أبعد ِمن ذلك مشيدًا بـ «الرقص
ّ
الشرقي» .في المرحلة األخيرة ،أصبح «موجعًا» للمؤسسة الدينية
والنظام ،فأدخل السجن بتهمة« ...ازدراء األديان»

محمد نزال
ُ
دخل الشيخ «ميزو» السجن
أخيرًا ،أ ّ
املصري .إنها تهمة «ازدراء األديان»
ّ
التهمة الـتــي أصبحت
م ـجــددًا .هــذه ّ
م ـس ـت ـس ــاغ ــة ك ــأنـ ـه ــا ّ«شـ ــربـ ــة مـ ـ ــاء».
الـ ـف ــارق ه ــذه امل ـ ـ ّـرة أن ـن ــا أمـ ــام شيخ
أزهـ ـ ـ ــري مـ ـسـ ـج ــون .ش ـي ــخ ال ُي ـش ـبــه
ال ـص ــورة الـنـمـطـ ّـيــة ملـشــايــخ األزه ــر،
إذ ت ـ ـ ــراه ي ـض ــع الـ ـع ـ ّـم ــة ف ـ ــوق رأسـ ــه
مـ ّـرة ،ثـ ّـم تــراه ِمــن دونها مـ ّـرة أخــرى،
ببدلة رسـمـ ّـيــة ،خطيبًا فــي «رفــاقــه»
داخ ــل «ص ــال ــون عـلـمــانـ ّـيــون»ُ .يلقي
عـلـيـهــم «ك ـب ـســوالت ال ـت ـنــويــر» (كـمــا
ي ـقــول) ويــدعــوهــم إل ــى ال ــوق ــوف في
وج ــع «الـظــامـيــن» .شـيــخ كوميدي
فوق العادةُ ،ي ّ
حب لعبة اإلعــام ،وال
ّ
يـكــف عــن افـتـعــال املـشــاكــل بانتقاده
«ص ـح ـيــح الـ ـبـ ـخ ــاري» .ن ــاش ــط عـلــى
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،حيث
ُي ـط ـل ــق «قـ ـفـ ـش ــات ــه» ال ـ ـسـ ــاخـ ــرة ،وال
يزعجه ّأن ُيتهم بالجنون .شيخ ّ
يرد
على «عــامــة الـنــاس» الــذيــن يدعونه
إلى «التوبة» ُ
ويحاججهم!
ه ــو الـشـيــخ مـحـمــد عـبــد ال ـلــه نـصــر،
خ ـ ّـري ــج ك ـل ـ ّـي ــة أصـ ـ ــول ال ــدي ــن (ق ـســم
إسالمية ،بتقدير ّ
ّ
جيد
دعوة وثقافة
ّ
ِمــن األزه ــر) .قلة في مصر يعرفونه
باسمه ،فهو الشيخ «ميزو» فحسب،
هذا اللقب الذي أطلقه عليه إعالمي
«إخواني» قبل سنوات ،متهمًا ّإياه
بـ ـ «الـ ـش ــذوذ» ق ـصــد إه ـ ّـان ـت ــه .شطح
الشيخ بـعـيـدًا ،مــدعـ ّـيــا أن ــه «املـهــدي»
ّ
املـنـتـظــر ،فــدعــا ال ـن ــاس ،ك ــل ال ـنــاس،
إلــى مبايعته .أصبح بعد ذلــك نجم

ّ
مصرية
الساحة اإلعــامـ ّـيــة .وكــاالت
ّوأج ـن ـب ـ ّـي ــة ك ـت ـبــت ع ـن ــه .الحـ ـ ّق ــا ،ق ــال
إنــه «ال مهدي وال حاجة» إنما أراد
ّ
اإلعالم ،الذي ما كان
سطحية
فضح
ّ
لـ ُـيـضــيء عليه لــو أن ــه أعـلــن تشكيل
«جـمــاعــة إره ــاب ـ ّـي ــة» .خ ــرج كـلـ ّـيــا عن
ّ
الدينية ،التي صبرت
طوع املؤسسة
ً
ً
أمال ّ
برده إلى «الصراط
عليه طويالّ ،
املستقيم» ...إنما بال جدوى .لم يكن
ِمــن وزيــر األوق ــاف اإلســامـ ّـيــة إال أن
دعا إلى سجنه .بات يصعب حصر
القضائية ّ
ّ
ضد الشيخ.
الدعاوى
ّ
ّ
ُيـفــاخــر نـصــر بــأنــه كــان أول خطيب
أزهري في ميدان التحرير قبل ّ
ست
سـ ـن ــوات .نـ ــزل إلـ ــى املـ ـي ــدان وشـ ــارك
ّ
املحتشدين غضبتهم .ولألمانة ،فإن
أرش ـي ــف ص ــور ال ــوك ــات اإلعــامـ ّـيــة
يشهد على ذلك .بادر داعيًا إلسقاط
نظام حسني مبارك ،قبل أن يحسم
األزه ــر موقفه مما يحصل ،ثـ ّـم عاد
إلـ ــى امل ـ ـيـ ــدان الح ـق ــا إلسـ ـق ــاط ن ـظــام
م ـح ـم ــد م ــرس ــي «اإلخ ـ ـ ــوان ـ ـ ــي» .ك ــان
ّ
ُي ـ ّ
ـردد دائـمــا أن «اإلخ ــوان» هــم أعــداء
ّ
َ
الـ ـ ــوطـ ـ ــن .امل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن م ـ ـ ــن س ـج ـنــه
الـ ـي ــوم ه ــو «نـ ـظ ــام ال ـس ـي ـســي» ع ـ ّـدو
«اإلخ ـ ـ ــوان» .ك ــان ُي ــداف ــع عــن الـنـظــام
ال ـحــالــي ،نـكــايــة بـ ـ «أع ـ ــداء اإلس ــام»
ّ
صبر
(ك ـمــا ي ـص ـف ـهــم) ،ول ـ ًه ــذا رب ـم ــا ّ
عليه الـنـظــام طــويــا .لكن يـبــدو أنــه
ل ــم ي ـف ـهــم ال ـل ـع ـبــة .كـ ــان امل ـط ـل ــوب أن
ّ
يبقى ضمن «النظام» ،ال أن يتفلت.
ل ــم يـعــد يـسـيـرًا فـهــم م ــا يـحـصــل في
ّ
م ـص ــر هـ ــذه ّ
األي ـ ـ ـ ــام .ب ــات ــت كـ ــل أي ــام
ّ
امل ـح ــروس ــة «س ــري ــال ــي ــة» .شـ ــيء ِمــن
مضاعفات ما بعد «الربيع» .تنطبق

ّ
األغنية
على حال البالد كلمات تلك
ّ
ـش أنـ ــا ،أنــا
الـشـعـبــيــة ه ـن ــاك« :أنـ ــا م ـ ّ
مــش عــارف ـنــي ،أن ــا تـهــت مــنــي» .كــان
ّ
ُي ـم ـكــن ت ـ ّـرك ال ـش ـيــخ «خ ـف ـيــف ال ـظـّـل»
طليقًا .إنــه ،بشكل أو بــآخــرُ ،يخفف
ً
ق ـل ـي ــا ِمـ ــن خ ـش ــون ــة امل ـش ـه ــد ال ـع ــام.
ّ
ذات م ـ ــرة ،ف ــي بــرنـ ّـامــج تـلـفــزيــونــي،
ات ـ ّهـ ّـمــه أح ــده ــم ب ــأن ــه عـمـيــل إليـ ــران،
ألنه سافر إلى طهران للمشاركة في
مؤتمر حــول «الــوحــدة اإلســامـ ّـيــة».
ّ
ً
ّ
رد ع ـلــى مــتـه ـمــه ق ــائ ــا« :ه ــل لــديــك
إث ـبــات عـلــى عـمــالـتــي؟ إن ك ــان لديك
ولم تقدمه إلى النيابة العامة ،فأنت
خ ــائ ــن ل ـلــوطــن ،اذهـ ــب إل ــى الـقـضــاء
غـدًا وأخبرهم عــن الجاسوس الــذي
هـ ــو أنـ ـ ــا .اذهـ ـ ــب وسـ ــأدفـ ــع لـ ــك ثـمــن
ال ـ ـتـ ــاكـ ــس» .الـ ـخ ــاص ــةُ ،حـ ـ ِـكـ ــم عـلــى
ال ـش ـي ــخ بــال ـس ـجــن خ ـم ــس سـ ـن ــوات،
ع ـقــوبــة ثـقـيـلــة ف ــي املـ ـب ــدأ ،وإن كــان
ً
ُ
الحكم قــابــا للنقض بغية تخفيف
ُ
حكم آخــر .كثيرون
العقوبة الحقًا ب ّ
يـ ّ
ـرج ـحــون أن ُي ـخــفــف الـحـكــم الحـقــا
إلــى سنة سجن واح ــدة ،كما حصل

ّ
أزهري في
خطيب
ل
أو
كان
ّ
ميدان التحرير قبل ست سنوات
سابقًا مع إسالم البحيري ،الذي لم
ّيفهم قبله لعبة النظام.
ّ
إن ـ ــه ال ـش ـيــخ «مـ ـي ــزو» ال ـ ــذي قـ ــال إن
ال ـح ـج ــاب ل ـي ــس واجـ ـب ــا ع ـل ــى املـ ــرأة
شـ ــرعـ ــا .رفـ ـ ــض تـ ـح ــري ــم امل ــوس ـي ـق ــى
واألغاني ،بل ذهب أبعد ِمن املألوف
م ـش ـي ـدًا ب ـ ـ «ال ــرق ــص الـ ـش ــرق ــي» .فــي
املــرحـلــة األخ ـي ــرة ،أصـبــح «مــوجـعــا»
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة الـ ــدي ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ك ــان
ُيــره ـق ـهــا ِمـ ــن خـ ــال خ ـب ــرت ــه ،كــرجــل
دي ــن ،فــي ّكـشــف خـبــايــا كـتــب الـتــراث
الــديـنــي .إن ــه اب ــن ه ــذه املــؤسـســة في
نهاية األمر .يعرف الكثير ِمن أسرار
ب ـي ـت ـه ــا الـ ــداخ ـ ـلـ ــي .راح ّ ي ـس ـت ـخــرج
ّ
النبوية»
الكثير ِمن أحاديث «السنة
(امل ـك ــذوب ــة وامل ــوض ــوع ــة كـمــا يـقــول)
فـيـصــدم بـهــا الـ ــرأي ال ـع ــام .دع ــا إلــى

شطب تلك األحاديث إنصافًا للنبي
والـصـحــابــة .نـقــل م ـ ّـرة الـحــديــث رقــم
ِ 243م ــن «صـحـيــح ال ـب ـخــاري» الــذي
ن ـ ّـص ــه اآلتـ ـ ـ ــي« :س ـم ـع ــت أبـ ـ ــا سـلـمــة
يقول دخلت أنــا وأخــو عائشة على
عــائ ـشــة ف ـســأل ـهــا أخ ــوه ــا ع ــن غـســل
النبي ،فدعت بــإنــاء نحوا ِمــن صاع
فــاغ ـت ـس ـلــت وأفـ ــاضـ ــت ع ـل ــى رأس ـه ــا
وب ـي ـن ـن ــا وب ـي ـن ـه ــا حـ ـ ـج ـ ــاب» .قــامــت
ً
القيامة عليه ،فـ ّ
ـرد قــائــا«:هــذا ليس
ّ
ِمن عندي ،إنــه ِمن البخاري ،أصدق
كتب الحديث عندكم ...أما تستحون
أي ـه ــا امل ـش ــاي ــخ ِمـ ــن ال ـح ــدي ــث ع ــن ّأم
املــؤم ـنــن عــائ ـشــة ،فـتـنـقـلــون حديثًا
ي ـ ـقـ ــول إن ـ ـهـ ــا اغـ ـتـ ـسـ ـل ــت أمـ ـ ـ ــام رج ــل
غــريــب ،تفصلها عنه س ـتــارة ،وذلــك
ّ
ّ
ـي!».
ليتعلم منها
كيفية غسل الـنـبـ ّ
ّ
ـأنــه
يــومـهــا ،ك ــان ال ب ــد ِم ــن ّ اتـهــامــه بـ ّ
ِمن«عمالء الشيعة» .رد عليهم بأنه
ال يؤمن بوالية الفقيه ،وال ّبعصمة
أئـمــة كـمــا عـنــد الـشـيـعــة ،وأن ــه ُينكر
ً
«املهدي» أصال ،وعمومًا «إذا وجدت
ّ
ما ال أقبله في كتب الشيعة ،فسأرده

أيـضــا وأنـتـقــده» .بلغ الغضب عليه
ّ
مـ ــداه ع ـنــدمــا قـ ــال« :إن ح ـســن نصر
الله (أمني عام حزب الله) أكثر إفادة
لـ ـل ــدي ــن اإلس ـ ــام ـ ــي عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الـحــركــي ِم ــن الـشـيــخ مـحـمــد متولي
الـشـعــراوي ،والعكس على املستوى
ال ـف ـكــري»َ .م ــن يـعــرف مـكــانــة الــراحــل
ال ـش ـيــخ الـ ـشـ ـع ــراوي ع ـنــد املــؤس ـســة
ال ــديـ ـن ـ ّـي ــة فـ ــي مـ ـص ــر ،وعـ ـن ــد ع ـمــوم
الناس ،يعرف ّ
كم الغضب الذي ُص َب
ع ـل ــى ال ـش ـي ــخ «م ـ ـيـ ــزو» .إثـ ــر ع ــودت ــه
ِم ــن إيـ ــران ،ج ــرى التحقيق مـعــه ِمــن
على
قبل أجـهــزة
األم ــن ،والحـقــا ردًا ّ
ً
تخوينه قــائــا« :ت ـ ّـم تخويني ألنــي
ســافــرت إل ــى إيـ ــران ،طــب يــا جماعة
اإلخـ ــوان ،يــا متصهينني ،يعني ما
ّ
س ـم ـع ـت ـكــوش ب ـت ـت ـك ــل ـم ــوا عـ ــن ال ـلــي
ب ـ ـسـ ــافـ ــروا إل ـ ـ ــى إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـّيـ ـ ــل!» .م ـ ـ ّـرة
أخـ ــرىَ ،ي ـظ ـهــر ال ـش ـيــخ أنـ ــه ل ــم يفهم
لعبة األنـظـمــة جـ ّـي ـدًا .أكـثــر ِمــن ذلــك،
ّ
سيتحدث عكس تصريحات األزهر
التي أدانــت (تحت ضغط سعودي)

س ـلــوكـ ّـيــات «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» في
الـ ـع ــراق ،ف ـي ـقــول« :ال ـح ـشــد الشعبي
ُي ـح ـ ّـرر ال ـع ــراق ِم ــن داعـ ــش ،وه ــم ِمــن
ّ
ك ــل ال ـط ــوائ ــف ،ون ـكــايــة بــال ـلــي مش
عاجبهم حروح العراق كمان».
رجل فكر باملعنى
ليس الشيخ نصر
األكاديمي للكلمةّ .إنــه ُي ّ
كرر خطابًا
«تنويريًا» ُ(ي ّ
صر على هذه الكلمة)
مـعــروفــا فــي مصر وال ّـعــالــم العربي.
ُ
لو ت ِرك لحاله ،ولم يتلقفه اإلعالم ،ملا
«نجمًا» .ليس صعبًا أن ُيدرك
أصبح
ّ
املتابع له أنــه أمـ ّـام شخص مشاغب
ضئيل األثــر ...لكنه في املقابل نجح
في إحراج الكثير ِمن مشايخ األزهر
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـت ـق ـ ّـدم ــون مل ـنــاظــرتــه،
على الهواء مباشرة ،طوال السنوات
ً
ّ
املاضية ،فضال عن «السلفيني» الذي
طالبوا برأسه.
ُي ـش ـب ــه ال ـش ـي ــخ «م ـ ـيـ ــزو» شـخـصـ ّـيــة
ّ
الشخصية
«ب ـه ـلــول» ال ـكــوفــي .تـلــك
الـتــراثـ ّـيــة الـتــي اشـتـهــرت فــي الــدولــة
ال ـع ـب ــاس ـ ّـي ــة زم ـ ــن ه ـ ـ ــارون ال ــرش ـي ــد.
ّ
ب ـه ـلــول الـ ــذي ّادعـ ــى ال ـج ـنــون ،وظ ــل
ُيشاغب ضد النظام ،في شكل ّ مبتكر
ِم ــن أش ـكــال امل ـعــارضــة .قـيــل إن ــه كــان
ِمــن العلماء قبل ذلــك .مـ ّـر يومًا أمــام
مسجد قيد البناء في بغداد ،تعلوه
ُ
لــوحــة كـتــب عليها «مـسـجــد الشيخ
سـ ـعـ ـي ــد» .الـ ـتـ ـق ــى ب ــال ـش ـي ــخ س ـع ـيــد
وســألــه ِل ـ َـم بـنـيــت امل ـس ـجــد ،فــأجــابــه:
ً
«لوجه الله» .ليال ،جاء بهلول وأزال
ََ
اللوحة ،ووضع أخرى مكانها كتب
عليها «مـسـجــد ب ـه ـلــول» .فــي الـيــوم
التالي ،غضب صاحب املسجد .طلب
إحضار بهلول وأراد معاقبتهّ ،
فرد
«ول َم ذلك ،أنت قلت لوجه الله،
عليهِ :
فـمــا ض ـ ّـرك لــو ك ــان املـسـجــد باسمك
أم باسمي ،طاملا ّأن الله يعلم ّ
نيتك
ّ
نجح بهلول،
وأنــك بنيته لوجهه!»ّ .
ـى أن ـهــا فــرســه
بــامـتـطــائــه قـصـبــة عـلـ ّ
ف ــي الـ ـش ــوارع ،ف ــي تـجــنــب الـعـقــوبــة.
الـ ـشـ ـي ــخ «م ـ ـ ـيـ ـ ــزو» امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،ال ـ ــذي
مستشفى
أعـلــن اس ـت ـعــداده لــدخــول
ّ
املجانني ،لم ُيفلح في الفرار .إنه اآلن
في السجن.

