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أبو خالد : " منفعًال شيئاً ما " نعم أيها األخوة أ� أؤمن أبن تكرمي اإلنسان جيب أن يكون يف مقدمة االهتمامات ... االنسان  

كرمي عند هللا ألنه إنسان قبل كل شيء ... ولذلك قال عز من قائل : ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من 

 ى كثري من خلقنا تفضيال ". الطيبات وفضلناهم عل

 خالد : ومن منا ينكر هذا احلق لإلنسان � أيب ؟ لكنك تبدو لنا اليوم على غري ما عهد�ك ... فأنت غاضب منفعل ؟! 

أبو خالد : أرأيت � بين لو أن انسا� من �س هذه املدينة قدم لك هدية مث راح يذكر هذه اهلدية يف كل جملس على سبيل 

 املباهاة فماذا عساك تفعل ؟ املفاخرة و 

 خالد : كنت أردها عليـه ...
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أبو خالد : وأنت � سعد لو أن انساً� من الناس قدم إليك هدية أخرى مستعليًا عليك مسبًال إزاره كربًا وخيالء فماذا كنت 

 فاعالً معه ؟ 

 سعد : كنت أردها عليه ابلطبع .

 ناس ابعك سلعة له ابحللف الكاذب فماذا كنت فاعًال معه ؟ أبو خالد : وأنت � جاسم لو أن انسا� من ال

 جاسم : أرد عليه سلعته وأرفض ابتياعها منه.

أبو خالد : إذاً فما ابل أقوام يتصرفون ومينون على من يقدمون صدقاهتم إليهم ... وما ابل قوم ال يقصدون من تقدمي اهلدا� غري 

الء كأ�م طواويس غبية مزوقة ... وما ابل قوم يكذبون وحيلفون كذابً لينفقوا سلعهم حسن القالة بني الناس وجرجرة القدمني خبي

 وهم يعلمون أ�م ال يقولون احلق ؟! 

 خالد : على رسلك � أيب ! ملاذا االستمرار يف الغضب وأنت تعلم أن وجود مثل هؤالء القوم ظاهرة تواجهنا يف كل مكان ...

 د أن حتتفظ هبدوء نفسك فأنت يف وضع صحي ال يسمح مثل هذا االنفعال العنيف. سعد : األوىل بك � عم أبو خال

 جاسم : ولو مسحت يل ابلنصح واملشورة ألشرت عليك بتجنب هذا املوضوع جتنباً اتماً ...

تنقشوا يف أبو خالد : " فرتة صمت وبلهجة أهدأ " رمبا كنتم على حق أيها األبناء لكنين قبل أن أغادر هذا املكان أحب أن 

أفئدتكم هذا احلديث النبوي الشريف : قال عليه السالم : " خابوا وخسروا ... قال أصحابه : من هم � رسول هللا ؟ قال : 

 املسبل إزاره خيالء واملنان مبا أعطى واملنفق سلعته ابحللف الكاذب ...". 

 وتصبحون على خيـر ...
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 اً ال بد أن نتقصى خربه . جاسم : " فرتة صمت " يبدو يل أن يف األمر سر 

 سعد : أظن � اخوان أن أاب خالد قد مسع كالماً أو شهداً شيئاً عند عبد الكرمي أغضبه فجعله يتصرف على هذه الصورة. 

 جاسم : وكيف ربطت بني وجود عبد الكرمي وبني سلوك أيب خالد. 

 سعد : إنه احساس داخلي...

خالد : بل هناك أكثر من هذا اإلحساس � جاسم ... فإن أيب قبل التقائه عبد الكرمي كان هادىء النفس مث مل يقابل بعد عبد 

 الكرمي أحداً غري� حنن ... وطبيعي أننا حنن لسنا مصدر غضبه ... 

 جاسم : وملاذا ال نتقصى اخلرب عند عبد الكرمي ... 

 ط اللسان وان كنت ال أعلم شخصياً هذا عنه . سعد : يقال : إن عبد الكرمي سلي

 خالد : ال تبال � سعد بكثري مما تسمع ... ولو فرضنا أنه كذلك فنحن لن خنسر شيئاً ابلتوجه إليه ... 

 جاسم : أنظر � خالد ... 

 خالد : ماذا ؟ 

 جاسم : هذا اخلرب املصور يف صحيفة اليوم ... 

 سعد : هذه صورة عبد الكرمي ... " يضحك " أنه يبدو حقاً أشبه ما يكون ابلطاووس املتزين املتأنق ... 

 خالد : أال نقرأ كالم الصور ؟ 
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 جاسم : " يقرأ بصوت مرتفع " احملسن الكبري عبد الكرمي الصاحل يقدم إىل رئيس اجلمعية شيكا بتربعه ... 

 د الكرمي يقص الشريط ... سعد : وهذا عنوان آخر : احملسن عب

 خالد : كل هذا ال يعرب عن حقيقة وضعه النفسي كالوضع الذي يبدو عليه يف الصور ... 

 جاسم : ال بد أن يكون العم أبو خالد قد أغضبه ما شهده يف هذه الصحيفة ... 

قد يكون قد أنكر مثل هذا سعد : من حقه أن يغضب ... ذلك ألنه يعترب عبد الكرمي واحدًا من تالمذته ... ولذلك ف

 التصرف ... 

 خالد : " بعد تردد " � مجاعة ابلرغم من الشواهد املصورة أشعر أبن املوضوع أكرب من ذلك وأخطر ... 

 جاسم : إذاً فإن طبيعة األشياء تفرض علينا تقصي احلقيقة حيث وجد� سبيالً إىل ذلك ...

 طرق على البـاب 

 ... سعد : أدخل ... الباب مفتوح

 يوسف : " حركة فتح الباب " السالم عليكم ورمحة هللا ...

 اجلميع : وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته ... 

 خالد : ما هذا الذي حتمله � يوسف ؟

 يوسف : إنه طرد لوالدك أيب خالد.
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 جاسم : وماذا يف هذا الطرد ؟

 يوسف : هدا� وأغراض خمتلفة ...

  سعد : هل ما مينع من فتحه؟

 يوسف : أبداً ... ليس هناك أي مانع ... 

 خالد : إذاً افتحه � يوسف ... 

يوسف : " يفتح الطرد " هذه ساعة ذهبية ماركة رولكس ... وتلك ساعة جدار وهذا شيك مببلغ عشرة آالف ر�ل ... وهذه 

 أساور ذهبية وقطع فضية وذهبية أخرى ...

 جاسم : هذه ثروة � مجاعة ...

 ين أتيت هبا � يوسف ؟سعد : من أ

 يوسف : السيد عبد الكرمي الصاحل هو الذي أمرين حبملها إىل هذا املكان ...

 خالد : أمل حيملك شيئاً آخر ؟ 

 يوسف : مثل ماذا � أخ خالد ؟ 

 خالد : رسالة مثال ... 

 ...يوسف : ها ... صحيح ... تذكرت ... أعتقد أن يف هذا الطرد شيئاً آخر مل أعرف ما هو 
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 جاسم : دعين أنظر � يوسف ... هذا ظرف موجود فيه ... ال بد أنه رسالة موجهة إىل العم أيب خالد ...

 سعد : أال تقرأوها علينا � جاسم ؟

 جاسم : أما هذا فال ... لعل فيها ما ال حيب الطرفان أن يطلعا� عليه ... 

 وسؤاله عن سر هذا الطرد ...خالد : خري ما نعمله يف هذه املناسبة هو البحث عن أيب 

 سعد : أعتقد أنه ما يزال يف الدار فلنسع إليه ...

 " فرتة صمت ... تسمع قراءة الفاحتة من وراء أحد األبواب ". 

 جاسم : إنه هنا � مجاعة ... يصلي ... 

 خالد : ندخل وننتظره ويصلي وراءه من مل يصّل منا حىت اآلن. 

 مث التسليم" فرتة صمت ... حتية اجللوس 

 اجلميع : تقبل هللا منك . 

 أبو خالد : مجعاً إن شاء هللا ...

 سعد : أما وقد صليت � أاب خالد فال بد أن اهلدوء قد عاد إىل نفسك احلمد هلل ... لقد مضت األزمة وانقضت. 

 جاسم : كنا � أاب خالد حريصني على معرفة السر وراء غضبك وتقصي خربه ...
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 قلته لكم � ابن أخي واضح جداً ال حيتاج إىل أحداث ووقائع توضحه ... أبو خالد : ما 

 خالد : لقد ظننا حنن أن سبب غضبك هو أخو� عبد الكرمي الصاحل ... 

 أبو خالد : ومن أخربكم هبذا ؟ 

 خالد : الصور اليت نشرهتا الصحيفة ... أليست كافية لتفسري غضبك ؟ 

 له يوسف إليك منذ قليل ... سعد : مث هناك هذا الطرد الذي مح

 أبو خالد : أي طرد � يوسف ؟

 يوسف : هذا هو � أاب خالد ... لقد كلفين السيد عبد الكرمي أن أمحله إليك ...

 أبو خالد : وماذا يف الطرد ؟ 

 جاسم : فيه جمموعة من اهلدا� العينية واملالية ... وفيه هذه الرسالة أيضاً ...

 علينا � جاسم ...أبو خالد : إقرأها 

 جاسم : إ�ا معنونة إبمسك ومغلقة ... 

 أبو خالد : افتحها واقرأها ...
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جاسم : بكل سرور " يفتح الرسالة ويقرأ " بسم هللا الرمحن الرحيم إىل العم أيب خالد حتية وبعد : فقد أاثر حديثك يف نفسي 

مية خلت : كنت فيها شديد احلساسية لكل ما يقدم إّيل ... فنوً� من الشؤون والشجون ... فعادت يب الذكرى إىل أ�م قد

 فأحس ابجلرح العميق لكراميت حني أمد يدي لقبول إحسان أو صدقة أو أية مساعدة أمام الناس. 

 إذا كنت قد تقدمت على الطريقة اليت تعرف فرمبا كان احلافز يل هو الرغبة يف اإلنتقام لنفسي ... � أاب خالد إين تبت إىل هللا

... وإين أرسل إليك جمموعة هبات مالية وعينية كنت قررت تقدميها يف إحتفاالت كبرية إرضاء لغرور نفسي ... فالرجاء أن 

تتوىل توزيعها على من يستحقها من الطالب املتفوقني والفقراء من أبناء احلي ... ودمت لنا ذخرًا ومعلمًا ومرشدًا إن شاء هللا 

 هللا وبركاته ...  ... والسالم عليك ورمحة

 التـوقيـع                                                                      

 عبد الكرمي الصاحل                                                                  

 ... أبو خالد : احلمد هلل محداً كثرياً ... وهللا مل يفل فيك رأي � عبد الكرمي 

 خالد : أال تقول لنا � أيب ما هي على التحديد أسباب غضبك ؟ 

أبو خالد : كال � بين ... عفا هللا عما مضى ... كادت فتنة الشيطان أن تنحرف به و لكن هللا سلم فعاد إليه دينه وإنتزع 

يوم كان يغذي يقينه و ميده مبنهل ال ينضب أبداً املبادرة إميانه واستيقظت ذكر�ت اللقاءات احلميمة اليت كانت بيننا و بينه ... 

... 

 سعد : كل هذا � أاب خالد يثبت أن النية ذات اجلذور الصاحلة ال ميكن أن �تيها الفساد أبداً...
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 أبو خالد : صدقت � سعد ...واآلن قوموا بنا أيها األبناء نوزع هذا املال على املستحقني له ...

 موسيقى �اية 

 


