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 خطوات الشيطان
 الدكتور حممد ياسر القضماني

 "... إيه ... "أكرب أمنية يل يف حيايت أن أعيش يف أوروبة
كلمات قاهلا حسن لصديقه سعد، مث اسرتخى عقب )فيلم( غريب رأياه يف ليلة ماجنة 

  ... حاملة
صنعوا ما ال  ... ويسرتسل حسن: ترى هل هناك أسعد من هؤالء؟! ملكوا كل شيء

 خيطر على بال أحد! هؤالء هم الناس!. 
إىل تعاملهم الراقي  ... إىل طعامهم ... إىل لباسهم ... يا سعد انظر إىل طريقة حياهتم

ليس هناك  انظر إىل تقدير اإلنسان، أمل تر كيف يأخذ اإلنسان حريته؟ ... يف كل شيء
 شيء حرام أو عيب كما عندنا!. 

 ألست معي يا سعد؟!. 
 أنا معك!.  ... سعد: أنا معك

 هل ستسافر معي إن سافرت إليهم؟!. 
  ... آه لو أقدر ... سعد: آه لو أقدر

*** 
 ... ويسافر حسن إىل أوروبة بعد أن احتال ومجع املال ليصل إىل هناك، حيث األحالم

 حيث االنطالق إىل كل نزوة. ... حيث احلرية
سافر تاركًا أباه الكبري املريض، وأمه امللتاعة املتعبة به دائماً، وإخوته املشغولني به، سافر 

 غري عابئ بشيء!. 
حسن يف عنفوان شبابه، يف ميعه صباه، حباه اهلل مجااًل ووسامة ظاهرة فاتنة، وهذا الذي 

 زاده تيهاً ودالالً وبُعداً. 
، سرعان ما ت لقفت )َحَسَناً( بعد وصوله إىل أوروبة فتيات عابثات افتنتَّ به، وافتنت هبنَّ

 وشباٌب يهيِّجون على الرذيلة، ويبعثون على املنكرات. 
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)سايل( فتاة غانية تقع يف حب حسن، وال تطيق عنه صرباً، اجتمعا مراراً، ما كان يألف 
وهناك، فواعدها وكان ما كان يف خلوة ماجنة هذا اجملتمع من قبل، لقد استمرأ اخللوة هبا هنا 

  ... قصية ووقع املكروه
 لقد غرته نفسه، وأغواه هواه، فرتدى يف محئة الرذيلة ... لقد ضلَّ حسن ضالاًل بعيداً 

...  
ر حسن يف صبيحة الليلة اآلمثة، ويسرتسل مشدوهًا وامجًا ينظر هنا وهناك  ... آه يتحسَّ

 مدامهة جمرمني قَ تَ َلة..  يف قلق واضطراب كالذي خيشي
 ماذا دهاين؟! ما الذي جاء يب إىل هنا؟! هل جننت؟!.  ... يا رباه!

ن للّقِذرات أن يأتني إيلَّ بعد اليوم ... ال ... ال   ... ال ميكن أن أمكِّ
*** 

متضي بضعة أيام وجتتمع حبسن فتاة ماجنة أخرى يف ملهى ليلي، فتعجب به ويعجب 
ملها مبعسول القول، مث يفرتقان بعد أن يتلوثا باخلطيئة الفظيعة اليت تنهد هبا، وتتزين له فيجا

  ... هلا اجلبال
 ولكن ما ينفع الندم؟!.  ... مث يصحو مرة أخرى فيتلوى ويتحسر ويندم

ماذا ينفع الندم إن مل تتبعه توبٌة نصوح، وعزمية أكيدة على عدم العود، وهجران ألهل 
 اخلطايا، وأماكن السوء؟!. 

املكان هنا آسن، عششت فيه الرذيلة، وفرَّخت فيه الغواية، فال قيم وال حياء وال ضوابط 
  ... وال دين رادع!

اً، ويؤزُّه أزًا فيمعن يف فساده، يغرُّه مجاله فيحرضه على الفتنة،  حسن ميد له الشيطان مدَّ
 فيتقلب يف محئة اخلطايا بني أحضان هذه وأحضان تلك. 

ْيطاِن(اىل: أذكر هنا قوله تع  [.161]البقرة:  )َوال تَ تَِّبعوا ُخطُواِت الشَّ
إن اإلنسان ال يفجر وتسوء أخالقه يف ساعة من زمان؛ إهنا رحلة حيدوها الشيطان 

 ويرعاها خطوة بعد خطوة، ويغذوها ساعة بعد ساعة!. 
*** 
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موفٌَّق شاب من خرية الشباب، يعيش يف هذه البلدة األوروبية، يسمع بقصة هذا الشاب 
املفتون الفاتن؛ حسن، يعزُّ عليه أن يكون واحداً من بلده، ومن أهل دينه عاراً، وموضع فتنة 

 وفساد يف هذا البلد الفاسد املفسد. 
 . يعزم موفق على زيارة حسن، وها هو يصل إىل بيته فيقرع بابه!

َمن هذا الذي جاءين وليس  ... يفتح حسن الباب ويتفحص وجه الطارق، يشرد ذهنه
 عليه صفات ِخالّنه هنا؟!. 

 موفق: أخي حسن أنا راغب أن أوزرك قليالً؛ فهل تأذن يل؟. 
 حسن: تفضل أهالً وسهاًل. 

  ... يسحب حسن نفسه متثاقالً خجالً، عليه خمايل الذهول
  ... تفضل هنا يا أخي -

 موفق: أخي حسن لعّللك مل ترين من قبل، ولكن أنا مشفق عليك. 
 أحب لك اخلري، أنا من بلدك!. 

 أهالً بابن البلد، ماذا تفعل هنا؟!  ... تنفرج أسارير حسن
أنا طالب يف اجلامعة هنا، وقد أكرمين اهلل تعاىل، قد شارفت على االنتهاء، سأرجع  -

 وأعاجل املرضى، أعاجل أهلي وأهلك، وجرياين وجريانك!.  إىل البلد، -إن شاء اهلل  -قريباً 
  ... آه ... آه ... أما أنا ... ليتين مثلك ... حسن: إيه

 موفق: أقول شيئاً؟. 
  ... حسن ذاهاًل: تفضل

 موفق: ما الذي حيول بينك وبني أن تكون مثلي؟!. 
 مثَّ ما الذي يفصلنا عنك؟! ال تتضايق مين فنحن شباب!. 

 ماذا تقصد؟!.  ... ماذاحسن: 
  ... البنات هنا وهناك ... املالهي ... : السهراتموفق

  ... أليس حراماً؟! ... لقد عرف موضوعك، ومسع بقصتك أهل بلدك هنا
 إىل مىت؟! إىل مىت يا حسن؟!. 
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ملاذا تسيئون الظن إىل هذه الدرجة؟! أنت  ... ليس إىل هذا احلد ... ال ... حسن: ال
  ... واهلل غفور رحيم ... تعرف الشباب، وحنن شباب

ر يف مستقبلك ... موفق: انتبه يا حسن، أنت مستهني بالكبائر   ... تفكَّ
 يا حسن ال تسخر ما حباك اهلل لفتنة الناس!.

  ... مث خرج موفق وهو يقول: اتق اهلل يف نفسك، أرجو أن تقود
  ... حسٌن زائغ البصر، ذاهل الفكر، شارد النفسو 

*** 
 ... أال ما أخبث الشيطان، وأوسع ِحيله، وأكثر مكايده!

ولكنه استمرأ الرذيلة، واستطاب  ... كلما غادر حسن ملهى عزم على أن ال يرجع
العبث واجملون حىت صار إدامه وشرابه، وأصبح مثل من يشرب من البحر ليذهب ظمأه، هل 

 ؟ أَّنَّ له ذلك؟!. يرتوي
، وشبابه يذوي وينطفئ شيئاً فشيئاً.   ها هي نضارة وجهه تنضب، ومعينه جيفُّ

ويف إحدى الليايل اليت أمعن حسن فيها الشراب، ومراقصة النساء؛ دخل عليه أحد 
 : -وهو يف غمرة بعده، ونشوة سكره  -الغيورين وقال له 

 يا حسن إىل مىت؟! أال تصحو من غفالتك؟! 
 ل أن تشكر اهلل على هذا اجلمال، تستهوي به النساء؟! بد

 أال ختشى أن تفقد هذا الشباب، وهذا اجلمال؟! 
 أال ختشى أن يأخذه اهلل منك؟! 

هنا يركب الشيطان رأس املفتون فيصيح رافعًا رأسه وبصره إىل السماء بكل جراءة 
  ... ليأخذ مين هذا اجلمال! ... ال أخشاه ... ال ... ووقاحة: ال

  ... مث خرَّ على وجهه من أثر السكر، َوَرَهِق الفجور ... ليأخذ مين هذا اجلمال
*** 

يصلها خرب ابنها، وعنوانه،  ... أم حسن متلوعة على فقد ابنها، وانقطاع أخباره، وفجأة
  ... ورقم هاتفه، فيتصل به أهله فيكلمهم ويتشوق ويسافر إليهم

 يصل حسن ألهله فرياهم مشغولني بإصالح البيت. 
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َل حسن بصب القار األسود احلار على سقف البيت  وتشاء إرادة اهلل وقدره أن يوكَّ
املهرتئ، وتزل رجل حسن عن السلم فيندلق الدلو احلار األسود وينصب على رأسه ووجهه 

  ... يا للهول! ... ويصرخون ... وما استقبل من صدره، ويصرخ
  ... د احرتق حسن وتعطل مسعه ونطقه!لق

وإذا بالذي وعظه وخوَّفه باهلل تعاىل وذكره بأن يتقي  ... ومل يطل الوقت لتكتمل املوعظة
إذا به يسوقه إىل حسن ويراه على  ... أال خيشى أن يسلبه اهلل منه ... اهلل يف هذا اجلمال

 ...  خرَّ مغشيَّاً عليهوما إن رأى حسٌن املبتلى هذا الواعظ حىت ... هذه اهليئة
تذكر حسن بعد إفاقته كل ما مضى، وأخذت متر يف ذاكرته صور املومسات والشباب 

  ... والت حني مندم ... التائه، فيتمىن أن ميكنه اهلل منهم ومنهنَّ وجيعلهم حتت قدميه
إنه ال  ... ويشري حسن إىل واعظه ويرفع يديه حنو السماء مث يشري على وجهه وصدره

يريد أن يقول: لقد حقَّ عليَّ العذاب، وحلَّ يب سخط اجلبار دون  ... يقدر على النطق
  ... إنين مل أرع اهلل، ومل أقّدره حق قدره ... تأخري

إنه حقًا موقف عصيب رهيب، وحلظاته كأنه دهر طويل طويل، وتزداد احلسرة واألسى 
اخلنا، املصاب مبا أصيب به، ميوت  بعد أن نعلم أن هذا الشاب املفتون الفاتن اجلريء على

  ... بعد أسبوعني من احلادث األليم!
ما أجلَّ قدرتك، تعفو  ... أال ما أحكمك يا رب! ... إهنا قصة مؤثرة، وعظة بالغة

  ... برمحتك، وتعّذب بعدلك، وال يكون شيء إال بأمرك
ن خلقي نت خلقي فحسَّ  ... وال تفتين ... فيا رب كما حسَّ

 ... برمحتك يا أرحم الرامحني ... خبامتة السعادةواختم يل 
 


