
1 
 

 التاجر الذي أشرتى جهنمقصة 

 2022مارس  20نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 خنجيالبقلم: الدكتور زكريا 

 

 التي الكيفية في يوم ذات فكر – اهلل لعنة عليه – إبليس أن يحكي

 ال التي الحياة دوامات بين ويضعه باإلنسان، يتالعب أن بها يستطيع
 تفكيره وأثناء كثيرًا، ففكر يقال، كما والسندان المطرقة وبين تنتهي،

 فيها ووجد طيبون، ناس سكانها فقيرة قرية دخل األرض في وتجواله

 الجنة لدخول الغفران صكوك الناس يمنحون الذين الكهنة من مجموعة

 .يدفع الذي اإلنسان قدرة بحسب كبيرة وربما زهيدة، مبالغ مقابل

 ال الذين الجشعين التجار من مجموعة يعيش كان نفسها، القرية وفي
 التي الكيفية في إبليس ففكر اقتناًصا، المال اقتناص إال لهم همّ

 بعضهم مع مصالحهم ويدخل بهؤالء، هؤالء يجمع أن بها يستطيع

 .البعض

 صكوك تبيعون لماذا :له وقال كبيرهم، مع فجلس الكهنة، إلى فذهب

 لها، ويتلهفون الجنة دخول إلى يتوقون الناس ؟ زهيدة بمبالغ الغفران

 فلماذا الجنة، في أرض قطعة على للحصول مبلغ أي سيدفعون فإنهم

  ؟ الزهد هذا
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 لتدارس الكهنة بقية مع واجتمع الموضوع، في الكهنة كبير ففكر

 ثمنها، ضعف إلى الجنة أرض قطعة سعر يرفعوا أن فقرروا الموضوع،

 .الثمن أضعاف ثالثة إلى وربما

 الغفران، إلى الماسة لحاجتهم المعبد كهنة باستغالل الناس وشعر

 أيديهم في يكن فلم شيء أي فعل من يتمكنوا لم أنهم إال فاستاؤوا،

 الغفران وصكوك الجنة أراضي أسعار غالء من الرغم وعلى فخضعوا، حيلة،

 الكهنة أن وخاصة جدًا، كبير بشكل عليها اإلقبال في استمروا فإنهم

 الذي إن" :للناس يقولون وكانوا دينية، قدسية القضية هذه أعطوا

 من فعل مهما أبدًا النار يدخل لن فإنه الجنة أرض من قطعة يشتري

 أرباح فتضاعفت ،"فقط هو باسمه مكتوبة فالصكوك الدنيا، في معاص

 أسلوب تغير حتى جنونية بصورة المبيعات هذه من المعبد كهنة

 .الثراء هذا جراء من حياتهم

 ؟ الكهنة يفعل مما أنت أين" :له فقال التجار، بندر شاه إلى إبليس ذهب
 ."يحدث ماذا تدري وال هنا جالس وأنت أثرياء، وأصبحوا واشتروا باعوا لقد

 ؟ ذلك حدث وكيف ؟ تقول ماذا :وقال مجلسه، من راجالت شيخ فقفز

 سنبيعكم إننا" لهم وقالوا الناس، من البسطاء استغلوا لقد :إبليس فقال

 ،"األرض في خطاياكم كانت مهما الجنة لتدخلوا الغفران صكوك
 بين فانتشر أفعالهم، كانت مهما جهنم يدخلوا لن أنهم فأوهموهم

 الجنة أراضي من اقطعً يشترون فذهبوا الوهم، وهذا الجنون هذا الناس
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 لن أنهم ضمنوا أنهم اعتقدوا المقابل وفي .أموال من لديهم ما بكل

 .منك ثراءً أكثر الكهنة أصبح األساس هذا وعلى جهنم، يدخلوا

 ؟ أفعل أن يمكنني ماذا :قال ثم التجار، شيخ فكر

 بين تعلن ثم المعبد، كهنة من كلها جهنم تشتري ال لماذا :إبليس فقال

 األرض، في فعل مهما أحد يدخلها ولن خاصة، ملكية جهنم أن الناس

 .الغفران صكوك لشراء داعي ال لذلك

 منه واشترى الكهنة كبير وقابل المعبد إلى التجار شيخ ذهب وبالفعل

 التجار، شيخ غباء من الكهنة فتضاحك المال، من زهيد مبلغ مقابل جهنم

 ،! جهنم يشتري وهو الجنة لدخول الغفران صكوك تشتري فالناس
 .عليه انطلت قد الحيلة وأن غبي أنه فاعتقدوا

 اشتريت أنا :وقال الكبير، القرية ميدان في التجار شيخ وقف أيام وبعد

 اليوم، بعد اأحدً فيها أدخل ولن أغلقتها وقد ملكي، فهي كاملة جهنم

  ؟ الجنة في أراض شراء إلى حاجتكم فـما

 في يتسامح لن وهو وحده، التجار لشيخ خاصا املكً جهنم أصبحت كذلك

 أبدًا أحد يدخلها لن أنه يضمن فإنه لذلك الظروف، كانت مهما ملكه

 لشراء دواع توجد ال أنه"بـ كالمه وختم األرض، في أفعاله كانت مهما

 ."اآلن منذ الغفران صكوك
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 شراء عن الناس أقلع عندما وخاصة التصرف، هذا من الكهنة كبير ذهل

 يخسر المعبد وبدأ تهوي، الجنة بورصة أسواق بدأت لذلك الجنة، أراضي

 .ورابحة رائجة كانت التي التجارة تلك أموال ويخسر الجنة سوق

 حتى فعله ينبغي الذي ما :المعبد كهنة بين المتداول السؤال وكان

 ؟ المسروقة أموالنا نستعيد

 نعلن سوف :التقاه عندما إبليس يخاطب وهو بغضب الكهنة كبير قال

 يدخل لن وأنه وإرهابي، بل مارق وأنه كافر، زنديق، التجار بندر شاه أن

 .فعل ومهما أموال من قدم مهما الجنة

 كل تمامًا تخسر سوف الكالم بهذا إنك قليالً، اهدأ رويدك، :إبليس قال

 معالجة في خاطئ أسلوب وهذا وسلطات، وصالحيات أموال من عندك ما

 .األمور

 هذه أمام نفعل أن يمكننا ماذا حسٌن، :هدأ أن بعد الكهنة كبير قال

 ؟ وأموالنا مصالحنا تهدد التي الكارثة

 بندر شاه مع المستديرة الطاولة على ااجتماعً لك أرتب سوف :إبليس قال

 ؟ رأيك فما جميعنا، نربح أن لنحاول ثالثكم، وأنا التجار،

 قام أن بعد معه للتفاهم التجار شيخ مع وجلس إبليس ذهب وبالفعل

 إبليس الثالثة األطراف واجتمع الخبيث، عقله في األمور كل بترتيب
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 خرجوا المطولة، االجتماعات من عدد وبعد الكهنة، وكبير التجار وشيخ

 .االتفاق تم إذ عريضة، ابتسامة محياهم وعلى

 كبير طلب على بناء القرية ميدان في األهالي اجتمع الثاني، اليوم في

 أن الكهنة كبير فأعلن جنب، إلى جنبًا التجار وشيخ هو فوقف الكهنة،

 يعصي من فإنه لذلك جهنم، مساحة نصف يتملك اليوم أصبح المعبد

 في ويقبع سيذهب حتمًا فإنه بعد الغفران صكوك يشتر ولم المعبد

 صكوك أسعار ارتفعت فقد وعليه الجحيم، من للمعبد المتاحة المساحة

 .السابق سعرها أضعاف الجنة

 .الغفران صكوك لشراء الناس عاد أيام بعد ولكن والمرج، الهرج فساد

 صكوك مبالغ يتقاسما أن التجار وشيخ الكهنة كبير بين االتفاق وكان

 الكهنة كبير يقوم شهور، بضعة مضت وكلما بالنصف، النصف الغفران،

 جهنم مساحة من زاد التجار شيخ أن بحجة الغفران صكوك سعر برفع

 شراء من تمكنا" المعبد جهود بفعل ولكن ا،أضعافً المساحة فتضاعفت

 سعر نرفع لذلك دخولها، من الناس نمنع حتى الجحيم من أكبر مساحة

 وهكذا ،"الجنة مساحة توسيع من أيضًا تمكنا المقابل في ألننا الجنة

 الهدف، يسجل وهذا يرفع هذا والتجار، المعبد بين ما التالعب استمر

 .الناس شقاء وزاد الجميع، ثراء وتضاعف
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 األوروبية الدول بقية وربما والصين وروسيا أمريكا تفعله ما هذا اليوم،

 الطاولة على موجودة حتمًا أنها إال نعرفها ال التي الدول وبعض

 .أخرى مرة وذلك مرة، وهذا يسجل، وذاك الهدف يرتب هذا المستديرة،

 روسيا المقابل وفي تتكلم، لم وروسيا وأفغانستان، العراق غزت أمريكا

 هناك يموتون وبشر هنا، يشردون أطفال تتكلم، لم وأمريكا سوريا غزت

 العالم، دول وبقية الصين حتى يتكلم، ال صامت والجميع حساب، غير من

 في تم فاالتفاق الغنيمة، في نصيبهم ينتظرون – نعتقد كما – ألنهم

 باتفاق يذكرنا ما وهو األرضية، الكرة تقاسم على إبليس بوجود الخفاء

 .بيكو - سايكس

 التي السرية االتفاقية تلك (1916) بيكو - سايكس اتفاقية يتذكر وكلنا

 اإلمبراطورية من بمصادقة المتحدة والمملكة فرنسا بين ما جرت

 فرنسا بين الخصيب الهالل منطقة اقتسام بهدف وإيطاليا، الروسية

 الدولة وتقسيم آسيا غرب في النفوذ مناطق ولتحديد وبريطانيا،

 العالمية الحرب في المنطقة تلك على المسيطرة كانت التي العثمانية

 .األولى

 ولكن ظاهرها في تختلف بطريقة االتفاقية نفس نعيش اليوم ونحن

 المؤامرة، نظرية أو كونية، حرب عن نتحدث ال هنا كنا وإن هو، هو باطنها

 يحدث ما يحاكي ال نسمعه أو نراه فما غامضة، السياسة في فاألمور

 تقاسم على ما بصورة االتفاق تم فعالً أنه نشعر كنا وإن الخفاء، في
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 يأخذ وذلك الكعكة من اجزءً يأخذ فهذا العظمى، القوة بين األرضية الكرة

 االبتسامة وجوههم تعلو الجميع يخرج النهاية وفي األخرى، القطعة

 .الهذيان من حالة في الشعوب تبقى نفسه الوقت وفي الكبيرة،

 الرفقاء فاختلف أوروبية، دولة الهدف فكان الهدف، تغير المرة هذه ولكن

 الدول وبدأت الحقيقة، في وليس فقط الظاهر في نقول وكما ما، نوعًا

 سوف أنها تعلن فروسيا اقترافه، تم بما البعض بعضها تعاير العظمى

 أمريكا دفعت التي الحقيقية واألسباب سبتمبر، 11 أحداث حقائق تنشر

 سوف بأنها المقابل في هددت وأمريكا وأفغانستان، العراق غزو إلى

 وأمريكا سوريا، غزو إلى روسيا دفعت التي الحقيقية األسباب تنشر

 في المسلمين واضطهاد إبادة حول لديها التي الوثائق كل بنشر هددت

 ونهبت، سرقت بأنها أمريكا لتعاير الخط على دخلت والصين الصين،

 ترغب لم التي الحرب هذه إلى مدفوعة أنها فرنسا وجدت المقابل وفي

 هم خلقوها التي الفوضى هذه في هؤالء كل ويعيش خوضها، في

 حتى الشعوب إلهاء بها يراد تمثيلية بأنها ثقة على كنا وإن أنفسهم،

 تحقيق أجل من تحارب مازالت الدول تلك من بعضًا أن تعتقد

 .الديمقراطية

 من جزء إال هو ما أوكرانيا مع حرب في روسيا دخول أن به نؤمن الذي

 عظمى، دول أنها تدعي التي الدول بين مسبقًا عليها االتفاق تم تمثيلية

 أداء في مستمر فالمخرج تنتهي، لن الحروب هذه باألحرى أو الحرب وهذه
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 يعد زال ما والنص يلعبون، مازالوا والممثلون الممثلين، وتحريك دوره

 الكثير إلى يتوق مازال التجار وكبير واألوهام، والبطوالت الحركة من للكثير

 صكوك يبيعون بأنهم ويوهمونهم للناس يزينون والكهنة المال، من

 أنيابه، عن يكشر زال وما كشر والجميع يرغب، لمن المقدسة الغفران

 .بعد تمتلئ لم المعبد فخزينة

 .لها نهاية ال القرية وأهالي البشر معاناة المقابل وفي

 


