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O cordeiro que blasfema1 

Fethi Benslama2 

 

Faz algum tempo, o caricaturista algeriano Dilem colocava em cena, no dia da festa do 

sacrifício, um cordeiro fugindo à toda velocidade, perseguido por um homem brandindo 

uma faca. No balão, o cordeiro diz: “Mas por que eles querem me degolar? Eu não sou 

nem uma mulher nem um intelectual.” 

 

Vejam vocês, senhoras, senhores, meus amigos, este cordeiro blasfema: não apenas ele 

quer escapar do lugar que lhe atribuiu Deus nas suas santas escrituras, quando ele quis 

substituir o filho do profeta Abraão por ele, mas, além disso, este cordeiro fala e, fazendo isso, 

ele borra as fronteiras da criação divina entre o homem e o animal. A besta fala e faz piada 

com os assuntos religiosos: é ignóbil... Há algo ainda mais grave: correndo mais rápido que o 

homem que lhe quer trucidar, ele ridiculariza este pacato muçulmano sacrificante e humilha o 

conjunto da comunidade muçulmana, senão a totalidade dos bilhões de muçulmanos mortos e 

vivos. Mas o pior não é que o cordeiro fugindo de medo frente a um muçulmano que lhe quer 

comer é evidentemente islamofóbico! 

 

Fundando-se nesta leitura, mesmo alguns anos depois, este cordeiro rebelde poderia 

ver, esta tarde, no Théâtre du Soleil da dita “Cartoucherie”, levantar-se um imã espontâneo 

que lhe dispara3 uma fatwa. Veremos então o MROPP (Movimento para Retornar os Ovinos 

aos Pregadores Paranoicos) tentar um processo por difamação dos sacrificantes; ao mesmo 

tempo que a República, por suas vozes as mais autorizadas, apresentaria suas desculpas a 

todos os praticantes moderados de mixuins sagrados e lhes asseguraria seu respeito. 

Obrigado, caro Dilem, por ter desenhado um cordeiro blasfemando, porque você me 

forneceu nesta tarde a primeira página de minha proposta, para tentar fazer chegar, o mais 

simplesmente, o espanto de seu cordeiro a estes que, hoje, não querem saber, não querem 

compreender, que faz anos que, em nome do Islã, tudo é pretexto não apenas para proibir, 

condenar, excomungar, mas para erradicar isso que pode representar a “ironia da 

                                                
1  Enviado por Jacques Barbier (Insistance – Paris). Traduzido por Luiz Eduardo de 
Vasconcelos Moreira (Instituto Vox). 
2 Professor de Psicopatologia (universidade Paris-VII) 
3 cartouche, no original. 
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comunidade”, a crítica de seu mito, a desidentificação a suas santidades viris e carnívoras. Faz 

anos que a tonsura do espírito arma a censura que mata. Porque a censura em nome do Islã 

mata, sacrifica, grelha no fogo do Inferno e devora os insubmissos, afim de lhes submeter à 

religião da submissão. 

 

Por onde começarei a visita deste memorial invisível do massacre islamospamófilo4? 

Como farei para nomear todos aqueles que, por um gracejo, por um artigo, por um romance, 

por um ensaio ou simplesmente por ter sido a filha, o filho, a irmã ou o irmão do autor, foram 

transformados, pelo édito de um comandante dos crentes, por um emir petrolífero ou 

provocador, por um potentado5, por um imã esporádico, ou um iletrado corânico fatwatando, 

transformado, eu dizia, em cordeiros perseguidos, quando a faca ou o ácido sulfúrico do 

executor não os pegou e aniquilou. Como nomear todos os anônimos da fábrica dos 

apóstatas? Ai de mim, eu não poderia, falta tempo e a lista não está estabelecida – ela será um 

dia? 

Apresso o passo e me lembro que, nos dias de hoje, alguns anos antes do caso Rushdie, 

já em 1985, o tribunal dos costumes do Cairo havia condenado à prisão o editor e o impressor 

das Mil e Uma Noites, e ordenado o auto da fé em praça pública da voz de Sherazade. 

Lembro-me que em 1988 foi publicado um livro na Arábia Saudita que anatemiza 

mais de uma centena de escritores árabes mortos ou vivos: Salama Moussa, Shibli Shmmayyil, 

Naguib Mahfouz, Lofti as-Sayyid, Muhammad al-Jabiri, Shakir Shakir, Saïd Aql, Adonis, etc. 

 

Lembro-me que em 1989 o romance Os versos satânicos, de Salman Rushdie, é 

declarado blasfematório por Khomeini, que pede a morte do autor assim como dos editores do 

romance. Salman Rushdie, cuja vida durante anos foi a de uma besta perseguida, teve a 

oportunidade de se beneficiar da proteção da polícia de seu país europeu de adoção. Lembro-

me que os tradutores italiano e japonês foram mortos, respectivamente, em Milão e em 

Tóquio; que o reitor da Mesquita de Bruxelas e seu adjunto, que quiseram encontrar uma 

questão teológica na fatwa, foram feridos pelos serviços secretos iranianos em março de 1989. 

Lembrem-se dos autos de fé do livro no coração da Europa, de intelectuais turcos queimados 

vivos em uma casa onde se reuniram para defender o escritor. Lembrem-se ainda que a fatwa 

nunca foi revogada e que há alguns dias o chefe do Hezbollah libanês declarou que se esta 
                                                
4 islamospasmophile, no original. 
5 chef d’un potent-état, no original. 
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fatwa contra Rushdie tivesse sido executada, as caricaturas dinamarquesas não teriam 

acontecido. Mas, de fato, o apelo à morte contra Rushdie abriu uma jurisprudência segundo a 

qual tornou-se permitido a não importa qual imã espontaneamente pronunciar uma sentença 

de morte contra não importa qual intelectual suposto muçulmano renegado, não importa onde 

no mundo. 

 

Lembro-me que em 8 de junho de 1922 o escritor Farag Foda, 47 anos, foi crivado de 

balas, que atingiram igualmente seu filho Ahmad, 15 anos, e Wahid Raffat Zaki, um amigo 

deste último. Uma declaração de Al-Djamaa al-Islamiya reivindicou o assassinato de Foda, 

acusado de ser um apóstata, preconizar a separação da religião e do Estado e preferir o 

sistema legal em vigor à aplicação da sharia. Em dezembro de 1992, sob ordem de Al-Azhar e 

“em nome do islã, religião do Estado”, as obras de Foda, reeditadas em sua homenagem, são 

proíbidas e confiscadas. 

Lembro-me que em 3 de setembro de 1992, na grande praça da cidade de Qatif, na 

Arábia Saudita, o poeta Sadiq Melallah foi decapitado com uma espada pelas autoridades 

deste país, pelo crime de blasfêmia e abjuramento. 

Lembro-me que a partir de 1993 começa na Algéria a hecatombe dos intelectuais e 

artistas: assassinatos de Djilali Liabès, sociólogo, Tahar Djaout, escritor, do psiquiatra 

Mohammed Boucebci, presidente do comitê sobre a verdade da morte de Djaout, M’hammed 

Boukhobza, sociólogo, Merzag Baghtache, jornalista e escritor, Saad Bakhtaoui, jornalista, 

Abderrahmane Chergou, escritor e jornalista, Youssef Sebti, poeta e escritor, Abdelkader 

Alloula, dramaturgo e diretor de teatro, Bakhti Benaouda, escritor, Ferhat Cherkit, YOussef 

Fathallah, Lamine Lagoui, Ziane Farrah, etc. A lista é longa. 

 

Lembro-me que em 24 de setembro de 1994 um grupo de islamistas do Bangladesh 

pronuncia uma fatwa contra Taslima Nasreen, conenando-a por blasfêmia e colocando um 

preço em sua cabeça, e que, sob pressão de manifestações islamistas, as autoridades emitem 

um mandato de prisão contra ele, em junho de 1994. 

Lembro-me que em 14 de outubro de 1994 Naguib Mahfouz, 83 anos, Prêmio Nobel 

de Literatura, é apunhalado na garganta, no Cairo, por um jovem integrista. 

 

Lembro-me que em 21 de junho de 1995 foi feita a acusação de apóstata contra Nasr 

Hamed Abu Zeid, professor universitário – o que significa a morte – e que uma corte de 
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apelação do Cairo concluiu em 14 de junho de 1995 que este homem insultou o Islã em seus 

escritos, que ele devia se separar de sua esposa porque ela, muçulmana, não podia continuar 

casada com um “apóstata”. A corte de cassação do Cairo confirmou esta prisão em agosto de 

1996. Um mês mais tarde, o tribunal de recursos de Guizeh ordenou um suspenção da 

execução, mas um advogado islamista interpôs um recurso contra esta decisão, que foi 

confirmada em dezembro de 1996 por um outro tribunal. 

 

Lembro-me que em abril de 2000 o escritor Haydar Haydar foi declarado apóstata e 

que ele foi condenado à morte por seu romance Banquete para algas marinhas, publicado 

sete anos antes no Chipre, porque uma das personagens de seu romance dizia: “As leis das 

divindades beduínas, o ensinamento do Corão, são uma merda”. Após a condenação de uma 

ficção por blasfêmia, quanto tempo falta para o assassinato por blasfêmia inconsciente? 

 

Lembro-me, lembro-me, lembro-me... Paro esta litania no começo do terceiro milênio, 

porque gostaria de lhes convidar a descobrir por conta própria a longa lista dos perseguidos, 

apostasiados, condenados, assassinados, desde que vocês se atrevam a digitar na tela estas 

poucas palavras: islã, assassinato, fatwa, censura – não importa em qual ordem. Vocês 

descobrirão talvez que alguns nomes lhes são um pouco familiares, dentre os quais alguns 

estão entre nós este noite, estão prometidos à forca, no dia da sua chegada ao poder, pelos 

chefes islamistas refugiados políticos em tal ou qual capital europeia. Peço-lhes que não ligar 

para eles para dizer: Que coragem! Porque é aí que se produz este ataque de pânico em que 

eles começarão a ter medo de seu medo. 

Não, não é deste tipo de apoio que eles precisam hoje, mas de sua resistência à 

armadilha para a qual colaboram tantos democratas e pessoas de esquerda europeias que, na 

sua luta contra o racismo, foram levados a esquecer a censura que mata. Porque uma nova 

máquina foi desde então inventada, a do “muçulmano humilhado”: uma máquina infernal, 

porque alimentada por uma certa realidade de desprezo e de direitos atropelados aqui e lá, 

tendendo a justificar e a armar o mito identitário dos crentes e legalizar, pelos descendentes da 

revolução das liberdades, do impedimento de falar, de escrever, de desenhar. 

 

Nos períodos mais sombrios de sua história, quando o colonialismo fazia reinar sua 

ordem de desprezo e de negação dos direitos os mais elementares, os muçulmanos jamais 

consideraram que seu Deus fosse “humilhável” nem que as figuras ideais de sua cultura 
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pudessem ser facilmente difamadas: sua luta por sua dignidade clamava simplesmente pela 

igualdade de direitos, e não pela fabricação da vingança cega da “humilhação” – uma noção 

inventada na Europa, que pertence ao léxico eclesiástico do rebaixamento, da vergonha, da 

mortificação, em suma, ao imaginário do orgulho. Quando se mata civis em massa, quando se 

degola pessoas na televisão em nome do islã, não está aí a ofensa a mais grave contra a qual 

os muçulmanos deveriam protestar? Quantos o fazem? 

O combate antirracista pelo direito e a igualdade é hoje desviado, pelo falso 

comutador da humilhação, em direção à defesa dos mitos identitários os mais terríveis, em 

direção ao apoio à religiosidade dos criminosos paranoicos, cujos danos ele desculpa, fazendo 

de seus pregadores as vítimas de nossa liberdade de pensar, de falar e de escrever. Atingimos 

hoje esta situação de segregação onde um homem ou uma mulher de cultura muçulmana 

possui menos legitimidade para criticar o islã que os Europeus o cristianismo ou o judaísmo. 

Os primeiros serão suspeitos ou acusados de “islamofobia”, de serem os aliados objetivos da 

direita racista, enquanto os segundos só estariam exercendo um direito evidente. Certos 

descendentes das Luzes se tornaram cegos às luzes dos outros. 

 

Lucrando com a suposta humilhação pelas caricaturas do Profeta, da suposta blasfêmia 

de pessoas que não compartilham a crença dos muçulmanos (pode haver blasfêmia onde não 

há crença?), os 57 países da Organização para a cooperação islâmica (OCI) acabam de 

demandar que o Conselho dos direitos do homem da ONU, dedicada a substituir a Comissão 

de direitos do homem de Genebra, de inscrever em seu texto fundador o seguinte artigo: “A 

difamação das religiões e dos profetas é incompatível com o direito à liberdade de expressão.” 

Eles propõem de conferir ao novo organismo o mandato para “promover o respeito universal 

a todas as religiões e valores culturais”, e de “prevenir os casos de intolerância, de 

discriminação, de incitação ao ódio e à violência [...] contra as religiões, os profetas e as 

crenças”. A emenda da OCI precisa que os ataques contra as religiões causam “dissonâncias 

sociais que conduzem às violações aos direitos do homem”. 

 

Creiam-me, mesmo se esta proposta não for aprovada, algo restará dela. Ela é, em 

todo caso, o sintoma da perversão, em ação hoje, que quer que os direitos do homem e o 

combate contra o racismo se tornem os defensores da ideologia islamista e de sua censura que 

mata. 


