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                        المصٌر القادم                               

ألسباب صحٌة ، ال ٌطٌب لً أن اذكر شًء  ،من رئٌس العمل جازةأخذت إ      

ٌولٌو/ تموز، بٌنما كنت امشً الخامس من ، حدصباح ٌوم األ عنها كان ذلك فً

دون  بٌتمن  ت صراخ تصدراسمعت أصو، بوٌان الملعونة فً شوارع مدٌنة

حدهما نحوه ألجد شابان ٌقذف أ هبت مسرع، ذكؤنه مهجور منذ مدة طوٌلة جدار

بعضمها بعض بؤدوات  ا ، وٌضربملهترفض ألذان أن تسمع خر بكلمات بذٌئة اآل

، حتى ساسكالمً من األ، ألنهما لم ٌصغان إلى ما، ما استطعت أن أفرقهجارحة

ثم  ،كدت أن أفقد وعً من شدة الضربة ،دون قصد رأسً بحجارةرشق أحدهما 

، وأذا بشٌخ جلٌل لبرق، والنور ٌضًء من وجه كالقمرجاء كا احت شخصلم

روعهما ، ثم أخذ ٌهدأ من لى جانبٌه ن ٌجلسهما إأ وشاحا أخضر، اسطاعٌرتدي 

، كنت أقابلهما فً نٌنة فً القلوبأبتسامته التً تبعث رائحة الطمؤ مستخدم

 بالحكم والعبر فً حدٌثه لشخص ٌدعى وس مستمتعا بحدٌثه الشائق والملًءالجل

لشٌعة  حٌث ٌروي الشٌخ  لماما ، وكان إ-أبن سٌدنا الحسٌن  -زٌن العابدٌن 

 بعض من قصص ذلك الرجل قائال : 

ودعا هللا ، صلى ، وعلٌه السكٌنة والهدوءفالشرٌ فً المسجددخل أالمام    

، فلما ٌحمل ضغٌنة فً قلبه أتجاه إالمامرجل كان به  ألتقى، وعند خروجه تعالى

 : أنت الذي تدعى بزٌن العابدٌن مامرأه أمام الناس قال الرجل ال

  : نعممامقال اإل

  فقال الرجل أنت شٌن العابدٌن

ضب اللسان بنطقها وٌمتنع القلم بكتبابتها، فغمام بكلمات ٌخجل وأخذ ٌشتم اإل

حدا لتطاول  ذلك  ، وحاول البعض منهم أن ٌضعبعض الناس الذٌن كانوا حاضرٌن

ه ... وبعد أن انتهى ، قال لهم اتركوا لٌكمل ما عندمام زٌن العابدٌن، لكن اإلالرجل

ٌا أبن  " :له، وقال وابتسامة بلطف ، اقبل علٌه إالمام زٌن العابدٌن الرجل كالمه
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ألك حاجة أقضٌها تلقاء  عنك أعظم، وما خفً، وكل الذي ذكرته فًما أخً أ

، سامحنً ٌا رسول هللا، بكى الرجل وقال اشهد أنك أبن "لً النصٌحة التً بذلتها

، سٌنغرانً بعض المنافقٌن ، حٌث قالوا لً أذا أغضبت علً بن الحسٌدي لقد أ

، وقال مام زٌن العابدٌن مرة أخرى، فتبسم اإلوجعلته ٌغضب علٌك ، أعطٌناك ماال 

، وأمر بعض مرافقً أن ٌعطوا دون أن نحوجكعطٌناك من ، لو أنك أخبرتنا ألأهذه

      .  درهملف الرجل أ

ه مام جالسا بٌن أصحابه، جاءه رجل من أبناء عمومتوذات ٌوم وبٌنما كان اإل    

، فقال اإلمام واكتفى بالصمتمام الما جارحا ثم انصرف فلم ٌكلمه اإلوسمعه ك

تسمعوا قد سمعتم ما قال هذا الرجل وأنا أحب أن تبلغوا معً حتى  :(صاحبه أل

 بالكالم نفسه على ذلك لرجل ٌظنون أنه سٌرد مامردي علٌه (، فقاموا مع اإل

الناس وهللا ٌحب والكاظمٌن الغٌظ والعافٌن عن  " :ٌرددومام ٌمشً بٌنما كان اإل،

فخرج الرجل مام الباب ، طرق اإلما وصلوا إلى بٌت الرجلوعند ،المحسنٌن "

مام بؤدب : ٌا أخً أنك قلت فً ما قلت فان كان الشر ٌتطاٌر من عٌنه، فقال له اإلو

فندم الرجل على ما فعله وأقبل ، وإن كان باطالن فغفر هللا لك حقا فؤستغفر هللا منه

   .   أنا احق به ... واعتذر إلٌه: بل قلت فٌك ما لٌس فٌك وٌقول وهوعلى إالمام 

ذلك اإلنسان ضرب لنا مثاال فً أكمل الشٌخ حدٌثه بعد كل الذي ذكره قائال :       

، سً بخالقه الكرٌمةلنا أن نسعى فً اإلقتداء به والتآ، فٌنبغً خالق الحسنةاأل

ٌصرون  ألننا نرى كثٌر من أناس لدٌهم معرفة كٌف ٌعاقب هللا المسٌئٌن ومع ذلك

 عمال الكذب والنفاق ...على أ

 ستطاع أحدهما أن ٌنطق حرفا قط ، ، وما اكمد لون وجهما من شدة الخجلف 

 ...: أي سبب الذي جعلكما تتصارعا هكذا ثم سئلهما الشٌخ قائال

صبحنا كالطٌر استباحنا الفقر، أ: لقد األرضأجاب أحدهم ورأسه منحنً نحو

قلبً تقطع نٌاط ٌا شٌخ؛  نًصدق، ذلنا، الفقر أشًءجناح، ال نقوى على منتوف ال
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نا عاجز عن أفعل أي شًء أ ،ً الصغٌرة تبكى من شدة الجوعرى شقٌقتكلما أ

،  لم ٌكن أمامً ا نحن البائسٌنعلٌن وظلمها هذه الحٌاة القاسٌة سوى التفكٌر فً 

نظرات  ٌرثى لها وأمامال الذهاب لصدٌقً الذي كان أشد بإس منً ، كانت حالته إ

الغنى طرٌق   قصةاءتنا فكرة وكؤن الشٌطان جالسا معنا ٌرسم لنا ، جأمه الصبور

الرجال الذٌن قررنا أن نسرق منزل أحد لطرٌق لذي ٌلعن كل من سار فٌه ، ذلك ا

، تسللنا فً ظالم اللٌل ، ثم دخلنا  من الباب الخلفً لذك نعرفهم كان غنً جدا

، وأذ بضوء اصة الجواهر والمالتوجد ق ذي إ، صعدنا إلى الطابق العلو المنزل

قمت بضربها  ، رأتنا الخادمة وقبل أن تصرخحد المصابٌح ٌتوهج فً أعٌنناأ

قطت الخادمه فقد س ، بالنسبة إلىبواسطة مزهرٌة، ال أعرف كٌف جاءت بٌدي

ك الموقف الذي ال الهروب من ذلأمامنا  إ ، ما كانأرضا والدماء  سالت من رأسها

د كانت قدماه ال تقوى ، بالنسبة إلى صدٌقً )سامر(، فقجسدي ٌرتعشجعل من 

له بماذا كان ٌفكر  شبة بالمصدوم ال أرادةى ضربته كف ، كان أ، حتعلى الحركة

   !ال أدري  ...

 ؟، ما الذي حدث بعد ذلك ...أكمل ٌا بنً: سامر وسئلهنظر الشٌخ إلى 

لك الخادمة،  ، تفً عٌنً عندما ضرب صدٌقً )راجح( سودت الدنٌا: أسامر جابهأ

قالدة الثم رأٌت سامر أنتزع ، مشاعريالسٌطرة على  تعاستط ، وماوانعقد لسانً

 كف فلحقته خطو خطوة واحدة حتى ضربنً م أمن عنق الخادمة وهرب ولكن أنا ل

خرابة فً هذه النا هنا بكل طاقتنا حتى توقف ، خرجنا من ذلك المنزل نركض سرٌعا

  صباح الٌوم التالًعلى أمل أن نعود  فً ، من شدة الخوف خبئنا هذه القالدة ،

  عٌناه سهم الصٌاد ...  ، جئنا كالغزال الذي اخترقالٌوم....وبالفعل صباح 

، شعرت ثمة ألم فً سوٌداء قلبهما على كل نصت لحدٌثهما وهم ٌتكلمانكنت أ

حدكما لماذا اختلفتما وأخذ أ :سإال، ثم وجهت لسامر من متاعب لهما الذي حدث

   ؟ٌضرب آالخر إذن



5 
 

د طلب منً أن نسلم أنفسنا إلى : ٌا أخً اختلفنا فً  رأي راحج ، لقإجابنً سامر 

واالنتفاع  ،فكر فً بٌع القالدة التً سرقناها، كنت أ، لكنً رفضتر الشرطةمحض

بعد الخطؤ  عالقتنا، فحضر الشٌطان بٌننا مرة أخرى وحاول أن ٌفسد من ثمنها

، وأخذت اضرب راحج فً حقٌقة أالمر فقدت صوابً مجددا، الفادح الذي وقعنا به

تمه ، كؤنه أصبح عدوا لً ...حتى آالخرى وما كنت أعً شٌئا وأنا اش ضربة تلو

، لكن الفقر والجوع نحن ٌا شٌخ أناس طٌٌبن، ما كنا نرٌد أن نفعل ذلك قط ، أتٌتما

 ال ٌرحم ... 

لسٌدنا وهناك ٌقول ، : بالفعل أن الفقر ال ٌرحمالشٌخ عن كالم راحج بقولهرد 

   . "لو كان الفقر رجال لقتلته ": علً بن ابً طالب فً الفقر

تال نفس قد حرم هللا تعالى قتلها، فذلك من لكن هذا ال ٌبرر لكما أن تسرقا أو تق

  ؟أتعلما بذلك  ...كبائر الذنوب

ثم اخذ فً مكان ٌؤمنا فٌه لمدة قصٌرة؛  علٌهما بؤن ٌختبئانأقترح الشٌخ      

ٌر منهما القالدة المسروقة بٌنما تعهد لهما أن ٌتابع قضٌتهما عن بعد لمعرفة مص

سٌدنا   قال لهما أقسم لكم بعدلإذ  ...بؤقل ضرر ما ٌمكن ، وٌحل قضٌتهماالفتاة

جمٌعا على  اتفقوا ثم سٌكون كل شًء بخٌر ،عمر بن الخطاب )رضى هللا عنه (

نشهر به أمام أقرب الناس لنا ، أن هللا ٌحب  كل الذي حدث سٌبقى بٌننا دون أنأن 

،  و البٌتح، بعد ذلك انصرف كل واحد منا ، أنا توجهت نالساترٌن كما قال الشٌخ

صدق كٌف تلطخت ،  ال أأفكر بالذي حدث، ما عقوبة هذان الشابان ما مصٌراهلهما

ء أم الدولة المجتمع الذي قصر أتجاة الفقرام، من كان السبب ،تلك االٌادي بالد

ٌرا على النعمة التً ، حمدت هللا كثالتً لم تلب حاجاتهم، أٌن التكافل االجتماعً ؟

ٌمكن أن ٌخلفه من قتل وسرقه واستعذت به من شر الفقر وما  ،أغدقها علً

أتكؤت على  وكذب عندما ٌكون اإلنسان عدٌم الضمٌر، وصلت إلى منزلً ثم

، ثم ، تتكلم معً لكن كان فكري مشوش، كانت زوجتً تجلس بجانبً األرٌكة

، ٌوم سنذهب معا لشراء بعض الجواهر: عصر الخرجت بعض النقود وقالت لً
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، فً الساعة الخامسة ثرة التفكٌر فٌهبحاجة إلى شًء ٌنسٌنً ما حدث لك كنت

 مسائا خرجنا متوجهٌن نحو سوق الذهب

تعرض ما لدٌه من ، وقفنا أمام صائغ الذهب وأخذ ٌسالسوق مزدحماكان     

 هذا  مقابل، وكان تنا الشرائٌةسعاره غالٌة جدا تفوق مقدرجواهر لكن كانت أ

ذهبنا  ،لنا مناسبة لبٌعاسعارهم فً كانت أالذٌن صاغة من الالمحل مجموعة 

ناس لم اعرف فً حدهم بٌنما كانت زوجتً تعامله رأٌت شخصا ٌتجول وٌسؤل الأل

ضهرها ، كلما وقف أمام شخص أكان ٌسئلهم، لكن كانت فً ٌده قطعة ذهب ماذا

له وتحدث معه ، كانت  مالمحه لٌست بالغرٌبة علً سبق لً وأن تكلمت معه ، 

 أتجاه  ل أن أقتربوقب، الرجلرت وأنا اذهب إلى ذاك لكن أٌن ما تذكرت قط ، قر

 ، وهنا كانت الصدمة الكبٌرةر لً وهرب مذعوا نظ تقرٌبا مسافة ثالثة أمتارعلى 

ك الشخص ذلنفسً بعد أن عرفت  نسبة الً التً جعلتنً أشعر بالحمق أتجاهبال

ترف لقد خدعنا بغطاء الدٌن، مح ،آه ٌا له من ماكر!  نفسه الشٌخ الجلٌلهو 

أنها بالفعل  س مجرد ظن أن الدٌن أفٌون الشعوب،اعتقدت بشكل جازم ولٌ وقتها

 تجارتهم الرابحة .

ذهب الناس  ، وبٌنمالصراخ هذه المرة فً أحدى المحالتارتفعت أصوات ا

 إلى البٌت ... همست لزوجتً وأمسكت بٌدها ثم عدنا، مسرعٌن نحو ذلك المحل
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