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ولكنها  خيايل  االخر  والبع�ض  منها حقيقي  البع�ض  وخواطر  ق�س�ض  جمموعة 
انتقيتها من �سندوق بريدي ومن بع�ض مواقع  ال تخلو من حكمة ،،،جمموعة 
ال�سبكة العنكبوتية ومن تاليفي وحررتها بلغة ب�سيطة يفهمها ال�سارع العراقي ، 
وجتعله  القارئ  م�ساعر  دغدغة  من  لتزيد  املوؤثرة  ال�سور  بع�ض  الكتيب  �سمنت 

ينظر اىل نف�سه ماذا قدم الخرته ؟ وهل �سيتغري نحو االف�سل؟.
بع�ض الق�س�ض فيها نوع من الطرافة الغاية منها ترطيب اجلو بلطافة ونامل ر�سا 

اهلل عز وجل عن جهدنا املتوا�سع هذا .

ال تقراأين قراءة �سطحية 
ال تقراأين بحثا عن اخطائي

ال تقراأين بعواطفك فقط
ال تقراأين لكي تنتقدين 

ال تقراأين لكي تعلم فقط من غري ان تتعلم وُتعلم
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الذين  االبرار  ل�سهدائنا  املتوا�سع  اجلهد  هذا  اهدي 
ومقد�ساته  الوطن  حيا�ض  عن  يدافعون  وهم  �سقطوا 

وا�سال اهلل عز وجل القبول

اإهداء..
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على  وتزفر  ت�سهق  انفا�سي  مادامت  ابدا  ينقطع  ال  حمدا  وجل  عز  اهلل  احمد 
قراءة �سطحية  تقراين  ا�سدار كتابنا ال  بركاته وتوفيقاته يف  به من  ما احاطني 
عليه  ال�سهداء  �سيد  وانفا�ض  وجل  عز  اهلل  عناية  لوال  التي  الثمانية  وباعداده 
اهلل  ف�سل  يرتجم  ودائما   ، اعداد  الثمانية  هذه  ا�سدار  من  ا�ستطعنا  ملا  ال�سالم 
عز وجل علينا هو القارئ الكرمي الذي حر�ض على اقتناء هذا الكتاب منذ ان 
�سدر واىل االن بل يف بع�ض االحيان يقتنون اكرث من ن�سخة ، لذا فان �سكري 

وتقديري للقارئ الكرمي اي�سا ال ينقطع ابدا .
عزيزي القارئ ان جتربتي مع الكتاب جاءت من خالل كرثة جتوايل يف املكتبات 
يف  وجل  عز  اهلل  على  فاتكلت  النا�ض  اذواق  ومعاي�سة  بال�سباب  واختالطي 
التفكري للو�سول اىل ا�سلوب ومادة جتذب نظر القارئ حتى ا�ستطيع ان اجعله 
يدمن على القراءة ، وكل هذه االمور �سرط جناحها عندما تكون النية لوجه اهلل 

خال�سة من غري ان يزاحمها مك�سب مادي او �سهرة ف�سفا�سة .
تبخل علينا  ان ال  امل  القارئ وكلي  يديك عزيزي  التا�سع بني  ا�سدارنا  هاهو 

برايك واالف�سل هو نقدك حتى ا�ستطيع ان ار�سيك يف العدد العا�سر.
االت�ساالت التي تاتيني لت�سال عن موعد ا�سدار العدد اجلديد كثرية ويف الوقت 
فانها  باال�سدار  واالهتمام  لال�سراع  قويا  دافعا  االت�ساالت  هذه  تكون  الذي 

ب�سمه تعاىل

املقدمة
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ترغمني على الدقة يف اختيار املو�سوع حتى ا�سل اىل الهدف.
جمموعة املعلومات يف الكتاب ) ق�سة ، موعظة ، حكمة( هي خليط من قلمي 
وحتويره  بتحريره  اقوم  االخرى  امل�سادر  من  اختاره  ما  وحتى  اخرى  وم�سادر 
حتى يكون با�سلوب ال�سهل املمتنع كما يقول البالغيون ، بع�ض الق�س�ض لي�ض 
وبالرغم من  االنرتنيت  مواقع  متداولة يف  ق�س�ض  اذكره النها  لها م�سدر حتى 

ذلك فاين اقتب�ض فكرة الق�سة واقوم بتغيري احلوار وابطال الق�سة.
كتبت  حيث  الب�سرية  املوارد  لتطوير  املخ�س�سة  الكتب  بع�ض  انتباهي  لفت 
با�سلوب فيه بع�ض ال�سبه مع ا�سلوب كتابنا، هذه الكتب مل اطلع عليها ورقيا بل 
الكرتونيا وبالرغم من ان هنالك بع�ض املوؤاخذات عليها اال انها ت�سب يف نف�ض 
ال�سرد  يف  وا�سح  االختالف  فان  ال�سادر  الكتاب  اقدمية  عن  وبعيدا   ، املنحى 
بالرغم من ت�سابه الهدف، وكان ا�سلوب الكتابة بهذا ال�سكل ا�سبح منطا جديدا 

يعتمده بع�ض االخوة الكتاب.
بع�ض الر�سائل التي و�سلتني بخ�سو�ض الكتاب انقلها ن�سا حتى تكون بابًا ثابتًا 

للتوا�سل مع القراء لنن�سر م�ستقبال ما ي�سلنا من ر�سائل.    
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ر�سالة رقم )1(
يا�سني حممد من كركوك

الكتاب  عنوان  ا�ستوقفني  للعتبة  العامة  املكتبة  يف  الكتب  احد  تفح�سي  عند 
وهو ال تقراأين فاأثرين الف�سول اىل معرفة ما فيها وانا اتفح�ض الكتاب اخربين 
املوظف باأن وقت العمل انتهى ويريدون اغالق املكتبة فبادرت اىل �سراءه دون 

معرفة ماهيته ..
وبعد رجوعي اىل الفندق وبعد الع�ساء قراأت العنوان واملقدمة واعجبني جدا ً 

املقولة االوىل ) التقراأين قراأءة �سطحية --- وهكذا اقراأ لكي تتعلم وو (
وبداأت اقراأ الق�س�ض وبيمنا انا ا�سحك يف نهاية الق�سة وبعدها اخذ عربة منها 
فاأعجبني واذا انا بعد �سالة ال�سبح زرت االمام وقراأت الدعاء والزيارات واقف 
امام  باب املكتبة انتظر قدوم املوظفني وعندما جاءوا فرحت وذهبت وا�سرتيت 
الن�سخة االخرى وها انا متوا�سل على مدار ال�سنة بينما ازور اذهب بقلب مفرح 
لكي اقتني ا�سدار جديد للكتاب وقد ا�ستعملت الكثري من الق�س�ض واملوعظة 
منه يف تقدمي حما�سراتي يف التنمية الب�سرية وانا من كركوك فالطريق بعيد لهذا 
او�سي �سديق يل عندما يزور كربالء ان ياأتى بها عندما مير وقت طويل من �سهر 

الآخر كونه طالب يف جامعة كربالء .. 
ممن  ا�سدقائي  اىل  هدايا  لتقدميها  ا�سافية  ن�سخ  زيارة  كل  يف  ا�سرتي  واين  كما 

لديهم حب املطالعة ..
وانا يا�سني حممد من كركوك - تركماين اال�سل
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ر�سالة رقم )2(
ال�سيخ احل�سني احمد كرميو / ال�سيدة زينب – �سوريا

بعث لنا ر�سالتني..
التقيت به يف العتبة وكان الرجل ي�سال عنا وهلل احلمد التقينا وبعد احلديث عن 
مني جمموعة كتبي التقراين وجملة  والعراق طلب  �سوريا  ال�سيعة يف  هموم 
االحرار فاهديت له ما طلب وودعته بحفظ اهلل و�سالمته ليعود اىل اهله بعدما 
امنا و�سيلة االت�سال على الوا�ست اب ومن جوار ال�سيدة زينب بعث يل ر�سالتني 
لدي  ولكن  الرائعة  التقراين  جمموعة  على  ا�سكرك  ان  اود   : االوىل  الر�سالة 
مالحظة �سغرية ، ليتك تكتب عليها خمتارات ق�س�سيةاو ق�س�ض للعربة ..او 
فكرية  اظنها  �سخ�سيا كنت  الق�س�سي النني  اىل م�سمونها  ي�سري  ما  اأي  او   ..

ورمبا انقدح يف ذهني م�سروع مماثل اذا عندك جمال لن�سره .
الر�سالة الثانية :

اريد ان ا�سكرك على جمموعة التقراين الرائعة النني او�سكت على االنتهاء 
منها واعطيتها لالهل والبنات وال�سباب ليقراوهااي�سا، حتى ام�ض �سالت ابنتي 

حوراء ان انهت اجلزء الذي اخذته فقال ال النني ال اقراه قراءة �سطحية.
تعليق: بالن�سبة للعنوان لقد اخرتته بعناية فائقة واجلهد الذي بذلته الختيار 
التي اخرتتها �سيخنا  العناوين  واما   ، الكتاب  تاليف عدد من  يفوق  قد  عنوان 
عنوانه... هو  عنه  االعالن  ن�سف  والكتاب   ، ومكررة  مطروقة  فانها  اجلليل 

�سكرا جزيال  
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ر�سالة رقم )3(
كرار علي 

حتية اكبار واجالل اىل الكاتب القدير املبدع اال�ستاذ �سامي جواد كاظم على 
ملا  فائقة  ب�سدة  اعجباين  الكتابني  فهذين  �سالوك(  لو   ( و   ) التقراين   ( كتابيه 
كتاب  قرات  ان  منذ  وتفكريي  فكري  غريت  وحكم  وعرب  معان  من  حتتويانه 
التقراين اجلزء االول قبل حوايل �سنتني واندفعت اليه ب�سدة حتى كنت اعيد 
فكري  غري  لو�سالوك  وكتاب  كلل  او  ملل  دون  مرة  من  اكرث  الكتاب  قراءة 
العقائدي امل�سو�ض يف بع�ض املوا�سيع التي طاملا جادلت فيها مع ا�سحابي فحببت 
ان ا�سكرك من �سميم قلبي وا�سال اهلل العلي القدير بحق االمام احل�سني عليه 
ال�سالم ان يوفقك ويحفظك وميد يف عمرك لتمدنا باجزاء كثرية من حتفتك ) 

التقراين قراءة �سطحية(  
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ر�سالة رقم )4(

زيد مهدي / كربالء  - متو�سطة ال البيت للبنني

اذا امكن ان يكون ا�سدار العدد التا�سع خالل هذه االيام النني �سا �سافر واريد 
ان اخذه معي ، اجمل كتاب عندي حتى انني اخذه معي اىل املدر�سة وا�سبح 

كتاب م�سهور بني ا�سدقائي بل املدر�سني ا�سرتوا الكتاب كذلك..
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ر�سالة رقم )5(

ابو رباب جناح / من الكوت

�سالم عليكم ورحمة اآهلل وبركاته،وبعد اأ�سكرك �سكرا جزيال لكتاباتك الرائعة 
باالإبداع  قلمك  ي�ستمر  واأن  خري  لكل  يوفقك  اأن  تعاىل  اهلل  �سائال  واجلميلة 

والتاألق حتياتي لك من حمافظة وا�سط واأهلها.
هلل يحفظكم من كل �سوء، يف احد االيام ذهبت اىل كربالء املقد�سة وبعد امتام 
الزيارة ذهبت اىل ق�سم االعالم يف احل�سرة ال�سريفة وانا ات�سفح عناوين الكتب 
اعجابي  اأثار  قليال  فت�سفحته  �سطحية  قراءة  تقراأين  ال  عنوان  انتباهي  لفت 
فاأ�سرتيت الكتاب اىل العدد اخلام�ض وعند العودة طالعت هذه الكتب فاأثرت 
يف كثريا وزوجتي واأخي الكبري كذالك وحتى بع�ض اال�سحاب كذلك اأ�سرتوا 
هذه الكتب وب�سراحة تامة كل ما يف الكتب جميل وممتع وبع�ض االحيان مبكي 
الن املكتوب م�سجي فاأ�ساأل اهلل لك التوفيق الدائم واال�ستمرار يف العطاء و�سكرا 

لك ايها العزيز.
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كلمة البد منها

ان�سان  وكل   ، يقرتح  ان  ي�ستطيع  ان�سان  وكل   ، يكتب  ان  ي�ستطيع  ان�سان  كل 
ي�ستطيع ان يخطط، وكل ان�سان ي�ستطيع ان يديل برايه ، ولكن لي�ض كل ان�سان 
ي�ستطيع ان يلزم مبا يقدم عليه االخر ، ودائما يكون النجاح بالن�سبة ملن يكتب 

هو مدى تقبل االخرين ملا كتب .
جناح الكلمة عندما تخرج من ال�سميم اىل ما يختلج يف �سدر املتلقي مع �سفاء 

النية وجعل العمل هلل عز وجل فقط .
الفكرة قبل واثناء �سالة  تاتيني  ان اكرث كتاباتي  �سدقوين اخواين واخواتي 
الفجر ، حيث هذه االجواء تكون خا�سة بالعبادات النقية هلل عز وجل والهدوء 

التام وال ا�سمع اال �سياح الديك.
انا عاجز عن تقدمي �سكري اىل كل من اثنى على ا�سدارنا هذا وان املواقف التي 
ذكرتها يف اال�سدار ال�ساد�ض هي البع�ض منها بل القليل منها ، وهذا ف�سل من 

اهلل عز وجل ومعطر بانفا�ض �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم .
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مع جملة �سدى الرو�ستني املوقرة

كتب اال�ستاذ علي اخلباز رئي�ض حترير جملة �سدى الرو�ستني العدد 287 التي 
ت�سدرها العتبة العبا�سية املقد�سة مقاال بعنوان ] قراءة انطباعية يف كتاب .. )ال 

تقراأين قراءة �سطحية ( [ وهذا ن�ض مقاله :

فكرية  اأبعاد  وله  املتلقي،  عند  اجلمالية  القيم  من  الكثري  احلكاية  فن  يحمل 
وعقائدية،وهو قادر على املخاطبة ال�سمولية جلميع الفئات وال�سرائح.. و اإقدام 
االأ�ستاذ �سامي جواد كاظم الإعداد كتاب بهذا املعنى، هو عبارة عن جمموعة 

19ال تقراأين قراءة �سطحية



9

املتخيل، ونحن  ومنها  احلقيقي  منها  املعد  عنها  يقول  واخلواطر  احلكايات  من 
ل�سنا ب�سدد املكونات الن�سية لهذا الكتاب بقدر جدية الفعل االنتقائي والبحث 

يف النافع الفكري الذي قدمه اىل املتلقي،
ورغم انه اأ�سار ملرجعية الن�سو�ض التي جمعت منها الن�سو�ض، ولكننا نالحظ 
بقاء وترية االأ�سلوب ببنية جهد حتريري لهذه الن�سو�ض املتنوعة حتى بات اأمر 

التفريق
بني املوؤلف واملحرر �سعبًا للغاية، جراأة ابداعية للمعد خرج بها عن املنجزات 
التدوينية االأخرى، حيث اهتم ببنية اجلملة داخل الن�ض احلكاية؛ �سعيًا الإنتاج 

ا�سدار
يكتب بلغة ب�سيطة يفهمها ال�سارع العراقي، وهذه الب�ساطة تعني ادراك معنى 
وحر�ض  االأ�سلوب،  ب�ساطة  بل  املحتوى،  ب�ساطة  تعني  وال  املب�سطة،  احلكاية 

املبدع الذي انتج
مبداأ  على  فاعتمد  املتلقي،  مع  ال�سعوري  التالقي  �سلة  تعمق  موؤثرة  �سورة 
االنتقاء املعنوي والوقوف عند عينات حكايا معرو�سة، ولكن مب�ستويات بنائية 

متباينة وّحدها
منهل  من  اأكرث  ا�ستيعاب  امكانية  عن  الكتاب  ليك�سف  التحريري؛  اجلهد 
بها  ويو�سغ  احلكاية،  بها  يقراأ  اجرائية  ادوات  اىل  الكاتب  وامتالك  تربوي، 

اأ�سلوبًا ميتع املتلقي
بجمالية املعاجلة، وذلك بامتالك جراأة اال�ستنتاج، ودقة املحافظة على االأ�سلوب 
والذائقة، وهذه تتمثل بخ�سو�سية التجربة بني املنقول واملوؤلف، ومنها ما يرتكز
)عليه  علي  حمبة  يف  املحمدي  �سلمان  حكاية  مثل:  التاريخي  االإرث  على 

ال�سالم(، وحكاية يف اإحدى كرامات ابي الف�سل العبا�ض )عليه ال�سالم(.
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وال يتخلى عن املوروث االن�ساين، وحني يلج باب التاأليف فانه ي�سخر �سخ�سية 
من �سخ�سيات املوروث ال�سعبي، ليطرح من خاللها بع�ض الظواهر ال�سلبية يف 

املجتمع مثل : 
اأكرب:  اهلل  نداء  من  القريبة  ال�سعبية  واال�سواق  املحالت  الأ�سحاب  خماطبته 
ملاذا ال تغلق حمالتها وتذهب اىل ال�سالة يف مواعيدها، حيث ترى جميع ترى 

جميع املحالت ي�سدلون ال�ستائر على ب�سائعهم ويذهبون اىل ال�سالة.
ويف حكاية موؤلفة اخرى غري البهلول، طرح مو�سوعًا يف قد�سية اللقاء مع اهلل 
جل وعال والبد من انتقاء امللب�ض النظيف والتطيب بعبق الطيب، وجتده ي�سدر 
يف بع�ض نهايات احلكايات املواعظ الر�سيدة وترتبط بقول ر�سايل بحديث نبوي 
�سريف او بقول الأحد االئمة عليهم ال�سالم وهذا امل�سعى اال�ستنتاجي الوعظي 

هو من اهم اخل�سائ�ض اجلمالية املوؤثرة يف كتاب )ال تقراأين قراءة �سطحية(.
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�سوؤال بت�سع اجابات 

امام  كان  اذا  فكيف  الثاقب  النظر  ا�سحاب  يتبعه  اال�سلوب  هذا 
مع�سوم فانه يجيب ال�سائل ح�سب ثقافته وغايته وها هو االمام علي 
عليه ال�سالم يجيب على هذا ال�سوؤال ايهما اف�سل العلم ام املال؟ 
ففي حاالت معينة يكون العلم وحاالت اخرى يكون املال واخرى 

يكونان بالت�ساوي 
فجاء االول 

وقال : يا علي ! العلم اأف�سل اأم املال ؟
فاأجاب عليه ال�سالم : اإن العلم اأف�سل ،
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فقال له : باأي دليل ؟
فقال : الأن العلم مرياث االأنبياء واملال مرياث قارون وهامان وفرعون 

.
فذهب الرجل اإىل اأ�سحابه بهذا اجلواب فاأعلمهم ،

الثاين 
فنه�ض اآخر منهم و�ساأله كما �ساأل االأول
فقال : يا علي ! العلم اأف�سل اأم املال ؟

فقال عليه ال�سالم : العلم ،
فقال ، باأي دليل ؟

اأ�سحابه  اإىل  فرجع   ، يحر�سك(  والعلم   ، حتر�سه  املال  )الأن   : فقال 
فاأخربهم ،

فقالوا : �سدق علي 
الثالث

قال : يا علي ! العلم اأف�سل اأم املال ؟
قال عليه ال�سالم : العلم ،

فقال : باأي دليل ؟
فقال : )الأن ل�ساحب املال اأعداء كثرية ، ول�ساحب العلم اأ�سدقاء 

كثرية( ،
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فرجع اإىل اأ�سحابه فاأخربهم 
الرابع

قال : يا علي ! العلم اأف�سل اأم املال ؟
قال عليه ال�سالم : العلم ، قال : باأي دليل ؟

فيه  ت�سرفت  اإذا  والعلم   ، ينق�ض  فيه  ت�سرفت  اإذا  املال  )الأن   : قال 
يزيد(،

فرجع اإىل اأ�سحابه واأخربهم بذلك
اخلام�ض

قال : يا علي ! العلم اأف�سل اأم املال ؟
فقال عليه ال�سالم : بل العلم اأف�سل ،

فقال باأي دليل ؟
و�ساحب   ، واللوم  البخل  با�سم  يدعى  املال  �ساحب  )الأن   : فقال 
العلم يدعى با�سم االإكرام واالإعظام( ، فرجع اإىل اأ�سحابه واأعلمهم 

بذلك .
ال�ساد�ض

قال : يا علي ! العلم اأف�سل اأم املال ؟
فقال عليه ال�سالم : بل العلم اأف�سل ،

فقال : باأي دليل ؟
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 ،) والعلم ال يخ�سى   ، ال�سارق  املال يخ�سى عليه من  : )الأن  فقال 
فذهب اإىل اأ�سحابه واأعلمهم بذلك ،

ال�سابع 
قال : يا علي ! العلم اأف�سل اأم املال ؟

قال عليه ال�سالم : العلم اأف�سل ، قال : باأي دليل ؟
قال : )الأن املال يندر�ض بطول املدة ومرور الزمان ، والعلم ال يندر�ض 

واليبلى( ، فرجع اإىل اأ�سحابه واأخربهم بذلك .
الثامن 

قال : يا علي ! العلم اأف�سل اأم املال ؟
قال : بل العلم ، قال : باأي دليل ؟

اإىل  فرجع   ، القلب(  ينور  والعلم   ، القلب  يق�سي  املال  )الن   : قال 
اأ�سحابه فاأخربهم بذلك .

التا�سع
قال : يا علي ! العلم اأف�سل اأم ‹ املال ؟ قال عليه ال�سالم : العلم ،

قال : باأي دليل ؟
العلم  و�ساحب   ، بنف�سه  يتعظم  و  يتكرب  املال  �ساحب  )الأن   : قال 

خا�سع ذليل م�سكني( ، فرجع اإىل اأ�سحابه واأخربهم بذلك ،
فقالوا : �سدق اهلل ور�سوله ، وال �سك اأن عليا باب مدينة العلوم كلها 
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.
فعند ذلك قال علي عليه ال�سالم : )واهلل لو �ساألني اخللق كلهم ما 
دمت حيا مل اأتربم ، والأجبت كل واحد منهم بجواب غري جواب 

االخر اإىل اآخر الدهر(......
�سالم اهلل عليك يا موالي يا ابا احل�سن يا علي بن ابي طالب 
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الق�س�ص
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املال احلالل يعود الأهله

عزم قوم من اأهل الرثاء يف بالد ال�سام على احلج فاأرادوا اأن ي�سحبهم 
برجل خدوم طباخ خفيف  فاأ�ساروا عليهم  يقوم على خدمتهم  من 
الظل مل يحجّ ، فعر�سوا عليه اأن ي�سحبهم ويخدمهم في�سنع طعامهم 
بهذا  فرحاً  فوافق   ، معهم  احلّج  اأجرته  وتكون  حوائجهم  ويق�سي 
العر�ض ال�سخيّ ، وكان احلج من اأمانيه التي حال بينه وبينها الفقر ، 

وكم يف امل�سلمني من نظرائه !!
عندما و�سلوا مكة ا�ستاأجروا بيتاً وخ�س�سوا فيه حجرة تكون مطبخاً 
وبداأ اخلادم بالعمل جاداً فرحاً، وفوجئ ذات يوم وهو يدق بالهاون 
وتهتز  ُتَطْبِطُب  االأر�ض  اأن   ) القا�سية  احلبوب  بها  تدق  اآلة  )وهي 
اأ  وتوحي باأّن �سيئاً مدفوناً يف قعرها ، ودعته نف�سه اأن يبحث عن املُخبَّ

29ال تقراأين قراءة �سطحية



9

فلعل رزقاً ينتظره يف جوف االأر�ض ، وكانت املفاجاأة ال�سعيدة: كي�ٌض 
من الذهب االأحمر يف �سندوق �سغري من احلديد ، التفت مينة وي�سرة 
اأن  ، وبعد تفكري راأى  الرزق امل�ستور  اأحد قد اطلع على  لئال يكون 
يعيده مكانه حتى ياأذن القوم بالرحيل فياأخذه معه، ويخفيه عنهم ، 
وبداأ مع تلك ال�ساعة �سيل االأفكار واالأماين ، ماذا ي�سنع بهذا املال 
وكيف �سيوّدع اأيام الفقر واحلاجة ، ون�سي يف غمرة ذلك اأن هذا املال 
حرام عليه يف بلد حرام ال حتل لقطته ولكنه االإن�سان كما و�سفه اهلل 

رْيِ َل�َسِديٌد(العاديات: ٨ بِّ اخْلَ )َواإِنَُّه حِلُ
ملا اأذنوا بالرحيل جعل ال�سّرة بني متاعه وحملها على جمله واأحكم 
وال  ال�سفر  مب�سقة  ي�سعر  ال  و�ساحبنا  القوم  و�سار  وخربها،  اإخفاءها 
بال�سيق من بعد الطريق ، واالأماين حتوم حول راأ�سه واخلوف ال�سديد 

يحا�سره �سفقة على املال من الزوال.
وبداأ  �ساحبنا  ونزل  لريتاحوا،  نزلوا  تبوك  قرب  منطقة  و�سلوا  عندما 
عمله املعتاد يف اخلدمة والطبخ ، وفجاأة �سَرَد جمل اخلادم مبا حمل 
، فت�سارع القوم لرّده وكان اأ�سّدهم يف ذلك �ساحبه ، ولكّن اجلمل 
فات على اجلميع ومل يدركه اأحد فعاد النا�ض باخليبة ، وتاأثر اخلادم 

حتى بلغ االأمر حّد البكاء الذي ال يليق بثبات الرجال.
جمله  ي�سمنوا  اأن  ووعدوا  طماأنوه  اجلزع  هذا  منه  اأ�سحابه  راأى  ملا 
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ويعو�سوه خرياً منه وخرياً مما عليه ، لكنه اأبدى لهم باأّن عليه اأ�سياء 
ال ميكنه اال�ستغناء عنها وهدايا وحتفاً ا�سرتُاها من مكة واملدينة الأهله 
، وهذا �سبب حزنه ، لكن القوم مل يلتفتوا ملا اأ�سابه وطلبوا الرحيل 
و�سار  لطلبهم  ُمكرهاً  وَر�سخ   ، االأهل  اإىل  والتعّجل  امل�سري  ملوا�سلة 

معهم حتى و�سل بلده مغموما من ذهاب الذهب وفقدان االأمل.
عّمن  و�ساألوا  احلّج  االأثرياء  من  اآخرون  رغب  يليه  الذي  العام  يف 
يرافقهم ويقوم بخدمتهم فاأو�ساهم االأّولون ب�ساحبنا ومدحوه لهم ، 
واأثنوا على عمله خريا ً، ويف طريقهم للحج نزلوا منزاًل قريباً من املنزل 

الذي فقد فيه �ساحبنا جمله.
وملا ذهب لق�ساء حاجته مّر ببئر مهجورة فاأطّل فيها فوجد يف قاعها 
اأثر جمل ميت فنزل واالأمل يحدوه اأن يكون اجلمُل جمَله، فوجده 
مل  بحاله  الذهب  وكي�ض  املتاع  واأما  عظامه  بليت  قد  ميتا  بالفعل 
ينق�ض منهما �سيء ، اأخذ الذهب واأخفاه وعادت اإليه اأفراحه واأمانيه، 
و�سكن مع اأ�سحابه يف البيت نف�سه واتخذ من احلجرة التي خ�س�ست 
له مطبخاً وراأى اأن يعيد املال اإىل مكانه ريثما ينتهي احلج فياأخذه مرة 

اأخرى.
يف تلك االأيام جاء رجل ِهْندي لعله �ساحب البيت وطلب اأن ياأخذ 
�سيئاً من البيت فاأذنوا له ، فدخل حجرة �ساحبنا وق�سد اإىل مو�سع 
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ال�سندوق فحفر ثم اأخرج ال�سندوق ، كان اخلادم ينظر اإليه وهو يف 
غاية الذهول ، فلّما راآه قد عرث عليه واأخذه ا�ستوقفه قائاًل له ، ما هذا 
الذي اأخذت؟ قال الهندي: ذهب كنت خّباأته يف هذا املو�سع من 

�سنني وقد احتجته اليوم وجئت الآخذه.
مل يتمالك �ساحبنا نف�سه اأن قال للهندي: وهل تعلم اأن َماَلَك هذا 
اإىل هذه البقعة مل ينق�ض  اأطراف بالد ال�سام ثم عاد  اإىل  قد و�سل 

منه �سيء.
قال الهندي: واهلل لو طاف االأر�ض كلها لعاد اإىل مكانه وما �ساع منه 
�سيء الأين اأزكيه كل عام ال اأترك من زكاته �سيئا ، وا�ستودعته ربي 

فمن ا�ستودع ربه �سيئا حتما انه �سيحفظه له واهلل يحفظه يل..
اإن كان املال وهو جزء منف�سل عن �ساحبه قد حفظه اهلل 

بتزكيته !!
فكيف بتزكية النف�ض !! 

وتزكية الل�سان !! 
وتزكية العلم !!

  اللهم اآت نفو�سنا تقواها وزكها اأنت خري من زكاها اأنت 
ولّيها وموالها 
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النية ال�سادقة

احد امللوك كان يتجول يف مدينته فقاد جتواله اىل ب�ستان وجد فيه كل 
انواع الثمار فطلب من �سبي يف الب�ستان ان ياتيه باملاء ب�سبب العط�ض 
، فجلب له ال�سبي املاء ومعه رمانة كبرية ، �سرب امللك املاء ومن ثم 
تناول الرمانة فا�ستح�سن طعمها بل ا�ستلذ باكلها ، هنا راود ال�سيطان 
امللك ان ي�سادر هذا الب�ستان فقال لل�سبي هل تاتيني برمانة اخرى 
؟ قال له �سمعا وطاعة ، فجاء له برمانة كبرية من نف�ض ال�سجرة ، فما 
ان تذوقها حتى وجد طعمها بني احلام�ض واملر فلم ي�ست�سيغها فرماها 
وقال لل�سبي ان هذه الرمانة طعمها �سيء ، فقال له ال�سبي انها من 
هو  ما  اذا   : امللك  قال   ، االوىل  بالرمانة  التي جئتك  ال�سجرة  نف�ض 
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امللك  موالي  عفوا   : ال�سبي  فاجاب  طعمها؟  اختالف  ال�سبب يف 
اعتقد ان نيتك قد تغريت اثناء طلبك للرمانة الثانية .

ان اهلل يرزق العباد على قدر نواياهم
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الفيل�سوف والبخيل واملراآة

زار ثري ومتكرب فيل�سوف من باب الف�سول لرييه حاله وانه االح�سن 
املنزل  �سباك  اىل  واخذه  والتجرب  التكرب  هذا  الفيل�سوف  فا�ستغل 
وجعل ينظر من خالل زجاج النافذة اىل النا�ض فقال له الفيل�سوف 

ماذا ت�ساهد ؟ ا�ساهد جمهرة من النا�ض.
ثم اخذه اىل مراآة وقال له انظر لها ، فنظر اليها وقال له ماذا ترى ؟ 

قال ارى نف�سي.
زجاجة  تلك  عن  تختلف  ال  اي�سا  زجاجة  هذه  ان  الفيل�سوف  قال 
النافذة �سوى انها طليت بطبقة رقيقة من الف�سة ، وعليه فانك مثل 
الب�سر وال حتاول ان جتعل على عينيك طالء من الف�سة فرتى نف�سك 

وال ترى النا�ض..
املتكرب كالذي على قمة جبل يرى النا�ض �سغارًا والنا�ض 

تراه �سغريًا..
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اياك والت�ساوؤم

كثري منا يجعل لنف�سه نوع من الت�ساوؤم ل�سيء يراه او ي�سادفه او يوم 
وهنا  عليه  النح�ض  جتلب  انها  معتقدا  بها  يرغب  ال  �ساعة  او  يكرهه 

�ساروي لكم ق�سة امللك والقبيح.
يحكى ان ملكا خرج اىل ال�سيد ويف الطريق �سادفه رجل قبيح اخللقة 
مع�سب الرا�ض مبالب�ض ا�سبه بالرثة ، فت�ساءم منه امللك وامر جالده 
ان ي�سربه بال�سياط والع�سا فك�سر رجله ولوال العناية االلهية ل�سرب 

عنقه فان�سحب بني اال�سجار بالرغم من امله ، واكمل امللك �سريه .
وهو اي امللك يبحث عن حيوانات ي�سطادها فافلح يف ذلك وا�سطاد 
منها  وتناول  املثمرة  اال�سجار  بني  وجتول  بذلك  وفرح  وطريا  غزاال 
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املدينة ويف  بالعودة اىل  بدا  الظالم  بدا  امل�ساء ومع  ي�ستهي وعند  ما 
الطريق ا�ستوقفه رجل يلب�ض عباءة من غري ان يرى وجهه ا�ستوقف 
امللك بلطف وادب قائال له ايها امللك العادل الرحيم لدي م�ساألة اود 
ان جتيبني عليها ؟ ول�ست طالب مال او جاه ، توقف امللك وقال له 

هات ما عندك .
نعم  قال  ؟  اليوم  و�سيدك  جولتك  يف  وفقت  هل   : الرجل  قال 
وباح�سن حال، قال هل اعرت�ستك م�ساكل؟ قال كال بل كل االمور 
�سارت باف�سل حال، قال هل حدثت ا�سطرابات يف مدينتك ؟ قال 
كال بل اال�ستقرار يعم فيها ، قال هل نق�ست اموال خزينتك؟ قال 
كال بل تزداد يوميا، قال هل تعدى عليك احد جارك ؟ قال كال بل 

التعاون وال�سداقة دائمة .
ت�سجور امللك من كرثة اال�سئلة بالرغم من انه يجيبه وبارتياح ولكنه 
كان على عجل من امره هنا قال له الرجل ال�سوؤال االخري لك موالي 
رايتني �سباحا جلدتني  بال فلما  فاذا كنت باح�سن حال وا�سعد   ،
وك�سرت رجلي مت�سائما مني بينما �سادفك العك�ض ، وانت ح�سن 
اخللقة ملا رايتك �سباحا جلدت وك�سرت قدمي ب�سبب وجهك فمن 

هو ا�سام وجها بالن�سبة لالخر؟
التطري والت�ساوؤوم ال يجوز
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التطري:  ظاهرة  يف  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
"الطرية �سرك" و"من رّدته الطرية عن حاجته فقد اأ�سرك" 
اأنزل  و"من خرج يريد �سفرًا فرجع من طري فقد كفر مبا 

على حممد"

ال تقراأين قراءة �سطحية 38



9

نختلق امل�سكلة ونفكر باحللول

كان هنالك رجال �ساحب ب�ستان كبرية جدا ولديه ولد ا�سمه احمد، 
ع�سر  اخلام�سة  �سن  وهويف  والعمل  للدرا�سة  بال�سفر  فكر  الولد  هذه 
له م�سروفه  ، وبالفعل �سافر لكي يكمل درا�سته وكان والده يبعث 
�سهادة  على  وح�سل   ، ابيه  بزيارة  يفكر  غري  من  درا�سته  واكمل   ،
املاج�ستري ومن ثم الدكتوراه واخريا ح�سل على عمل مرموق ، ومل 
يفكر بان ير�سل اىل ابيه بع�ض االموال  ، بعد اكرث من ع�سرين �سنة 
و�سلته اخر ر�سالة من ابيه بانه على فرا�ض املوت ولرمبا ميوت ومل يراه 

، فكر بالعودة لبلده وملعرفة امل�ستجدات.
عاد اىل بلده فوجد االمور قد تغريت وان والده قد تويف ، وهو يذكر 
بان له ب�ستانا كبريا يف املنطقة الفالنية ، ذهب اليها فوجد فيها انا�ض ال 
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يعرفهم وال يعرفونه ، قرر الذهاب اىل اجلهات احلكومية املعنية بامللكية 
لي�ستف�سر عن ملكية االر�ض فقيل له انها تعود ل�سخ�ض ا�سمه احلاج 

�سمري وهو �سخ�ض ال يعرفه ولكن كيف ا�ستملكها ال يعرف .
اباه مل يفكر يف يوم ما ان يبيع  بدا يفكر يف كيفية ا�سرتجاعها الن 
ار�سه وكذلك مل يخربه بذلك، �سال اهل املنطقة عن ملكية االر�ض 
فاكدوا له بانها للحاج �سمري ، بدا القلق واالرق والتفكري يف كيفية 
ا�سرتدادها ، فالقانون يوؤكد ملكيتها للحاج �سمري ، هنا فكر م�ساورة 
بع�ض امل�سايخ الخذ امل�سورة او الر�سالهم و�سطاء كي يعيد االر�ض 
له او الطعن يف امللكية من خالل اظهار اوراق ملكية االر�ض البيه 
وهناك من اقرتح عليه ان يعر�ض بع�ض املال على احلاج �سمري ، وحتى 
تهديده  او  ال�سجن  اىل  يقوده  قد  لعمل  را�سه  يف  و�سو�ض  ال�سيطان 
التعامل مع مالك االر�ض اجلديد،  بالقتل، وهو م�سطرب يف كيفية 
وبعد اكرث من ا�سبوع مل يذق طعم الراحة والنوم قرر ان يواجه احلاج 
�سمري ومعه بع�ض من يكون و�ساطة خري وعر�ض عليه بع�ض املال او 
جزء من الب�ستان مقابل التنازل عن البقية  وبالفعل ذهب احمد اىل 
بيت احلاج �سمري ومعه بع�ض اال�سخا�ض ا�ستقبلهم احلاج وبعد تقدمي 
خدمة ال�سيافة تكلم احمد قائال للحاج هل تعرفني ؟ فقال له كال ، 
قال انا ابن �ساحب االر�ض التي تعود ملكيتها االن لك ، قال : هل 
انت احمد  قال : نعم، �سهد اجلال�سون على ذلك انه احمد ، فقال: 
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له احمد ان ابي اخربين بانه مل يبع ب�ستانه وال اعلم كيف انتقلت 
ملكيتها لكم ، وانا م�ستعد الن اعطيك مكافاة مالية مقابل اعادتها 

يل .
ب�سكل  وقال  على حمياه  الغ�سب  وبان  �سمري  احلاج  وجه  هنا جتهم 
ع�سبي : انك ا�سات الت�سور ، واما كيف ا�سبحت ملكي فان ابيك 
رهن ب�ستانه يل لعازته اىل املال كي ير�سله لك والنه توفى ا�ستثمرت 
االر�ض وا�ستطعت ارجاع ما بذمة والدك ، واالن ميكنك ان تاخذها 
لي�ست  النها  لك  اقررها  كي  البلدية  لدائرة  معك  اذهب  و�سباحا 
ملكي .. هنا ا�سطرب احمد بني م�سدق او مكذب ما �سمع وكيف 
�سمت  دقائق  وبعد  موجودة  غري  ا�سال  مل�سكلة  باحللول  يفكر  كان 
لي�ست  احلاج كال  قال   ، مني هدية  تقبل  يا عم هل   ، احمد  تكلم 
االمانة بثمن ، قال طيب خذ جزء من االر�ض ، قال وال مرت واحد ، 

بل انها عبء بذمتي واحلمد هلل اتيت فخذ االمانة وارح ذمتي.

الفائدة
يف بع�ض االحيان نتخيل م�ساكل و�سعاب وكيفية حلها 
ونقرتح احللول وجنيب انف�سنا بانها ال تقنع الطرف االخر 
يف  امل�سكلة  بتهويل  وابدا  كذا  له  واقول  كذا  يل  فيقول 

اخليال من غري مواجهة �ساحب ال�سان . 
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حكايات بهلول
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بهلول يح�سر مهرجان    

املهرجانات واملوؤمترات والندوات كثريا ما ن�سمع عنها داخل وخارج   
العراق  وهذه احلكاية التي تخ�ض بهلول ن�سردها لكم للفائدة

قدمت دعوة من قبل رئي�ض جلنة اقامة مهرجان معني اىل بهلول للح�سور ، ويف 
اليوم وال�ساعة املحددين ح�سر بهلول وجل�ض يف قاعة املوؤمترات وهو ينظر اىل 
بحوثهم  بالقاء  اال�ساتذة  بدا   ، اخلم�سني  يتجاوز عددهم  الذين ال  احلا�سرين 
بعد القاء كلمة ترحيبية باحل�سور واال�سادة باملهرجانات واملكانة العلمية لل�سادة 
احل�سور الذين �سيلقون بحوثهم ، وبالفعل بداوا بالقاء بحوثهم ويف نهاية كل 
بحث ت�سيد جلنة تقييم البحوث بالبحث انتهت البحوث وبدا توزيع ال�سهادات 
التقديرية وكتب ال�سكر انتهى املوؤمتر ذهبوا اىل دار ال�سيافة لتناول الطعام انهوا 
طعامهم وبهلول معهم ، نقلوا اىل فنادقهم ومن ثم اىل دولهم بالن�سبة لالجانب 
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وانتهى املهرجان.
انا  له  اقامة املهرجان وقال  بعد يومني جاء بهلول ومعه رجل اىل رئي�ض جلنة 
وهذا الرجل اختلفنا على م�سروع معني واقرتحت ان تكون انت احلكم فيما 
بيننا بحكم ما تتمتع به من ثقافة وعدالة وانت �سخ�ض معروف ، فقال لهما 

تف�سال ماهو االختالف ؟
قال بهلول: هذا الرجل لديه امكانية على افتتاح مدر�سة اهلية ابتدائية وبكافة 
املوا�سفات ولديه القدرة على ا�ستقطاب ا�ساتذة على م�ستوى عال ومنحهم 
رواتب مغرية واملدر�سة جمانا فاقرتحت عليه ان يتم بنائها وافتتاحها يف املنطقة 

الفالنية ، اال انه اعرت�ض .
رئي�ض املهرجان : ما �سبب اعرتا�سك ؟

من  خالية  �سحراوية  منطقة  فيها  املدر�سة  بناء  يريد  التي  املنطقة  ان  الرجل: 
اخلدمات والبناء والنا�ض بل ال توجد طرق موؤدية اليها وال�سكن فيها فمن اين 

ياتي الطالب وهم اطفال اىل املدر�سة وهذا يجعل املدر�سة فا�سلة.
فقال بهلول: ان اال�ساتذة املخت�سني ا�سحاب الكفاءات واخلدمات التي تقدم 

للطلبة جتعلهم ياتون اىل املدر�سة .
فقال رئي�ض اللجنة : هل توجد و�سائط نقل؟

انها  بل  نظامي  �سارع  ا�سال  يوجد  وال  �سحراوية  منطقة  ا�ستاذ  يا   : الرجل 
ق�سمت حديثا فمن ير�سل ابنه اىل هذه املدر�سة؟

فقال بهلول نعمل اعالن عنها 
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اجاب رئي�ض اللجنة : ان راي الرجل هو ال�سحيح، كيف تفتتح مدر�سة وال 
يوجد طالب حتى وان كان املدر�سني على اخت�سا�ض وكفاءة عالية؟.

هنا �سال بهلول رئي�ض اللجنة : ما فائدة الباحثني العلماء الذين عر�سوا بحوثهم 
فيما بينكم ومنحتموهم ال�سهادات واجلمهور الذي ي�ستفاد منها غري حا�سر بل 

ال يعنيه االمر ، وانتهى املهرجان وو�سعتم بحوثكم على الرفوف .

اخلال�سة ، ملاذا تفكرون مبن يعطي وال تفكرون مبن ياخذ ؟
هنالك  يكن  مل  اذا  الباحث  بها  يحتفظ  التي  العلمية  فائدة  ما 

م�ستمع ؟  
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بهلول واالرمل وزوجات ابنائه الثالثة 

رجل ارمل لديه ثالثة ابناء متزوجني ميلك ب�ستانا كبرية فكر فيما بني   
نف�سه بان يق�سم الب�ستان على ابنائه الثالثة يف حياته ويعطيهم ما ميلك من مال 
لكي يبنوا ثالثة دور لي�سكنوا فيها حتى ال يحدث م�ساكل من بعد وفاته على 
اليومي ، كما وانه يعترب من  املاكل وامللب�ض وم�سرفه  ان يعتنوا به من حيث 

وجهاء البلد فكل يوم تقريبا يحل عليه ال�سيوف ويقوم بال�سيافة .
اثناء ترويج معاملة تق�سيم الب�ستان وبناء الدور كان االبناء وزوجاتهم يتناوبون 
يوميا على خدمته بحيث يزوروه �سباحا وم�ساء للقيام بخدمته وخدمة �سيفه ، 
بقوا على هذا احلال اىل ان انتهى البناء و�سكنوا االبناء ، وهنا بدات زياراتهم 
تقل البيهم مع االعذار الواهية، بدا االب ي�سعر باالحراج من �سيوفه الذين 
او  املر�ض  بحجة  ال�سيوف  ا�ستقبال  عدم  اىل  ا�سطر  مما  زيارته  على  اعتادوا 
ميينا و�سماال واح�ض  ، واخذته االفكار احلزينة  الباب  او عدم فتح  االن�سغال 
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بالندم على اقدامه بتوزيع امالكه على ابنائه ، ولكن كيف ال�سبيل اىل بقية 
ايامه ، �سكا هذا االمر لبهلول وكيف له ان يعالج ما هو عليه ، هنا ا�سار عليه 
بهلول بحل يخرجه من هذا املازق ، ذهب بهلول وب�سحبة الرجل اىل النجار 
 ، قفل  وفيه  نقو�ض  وعليه  مزخرف  �سغري  �سندوق  له  يعمل  ان  منه  وطلب 
وبالفعل اجنز النجار هذا ال�سندوق ، طلب بهلول من �سديقه ان يقوم بو�سع 
هذا ال�سندوق حتت �سريره مبراى من زوجات ابنائه ، ويقوم بني الفرتة واالخرى 

باخراجه بحجة و�سع �سيء او اخذ �سيء منه امامهم .
، واذا باخلدمة تتغري اىل اح�سن حال  وبالفعل فعل الرجل ما قال له بهلول 
وعادوا بالتدافع على خدمته ـ ابنائه وزوجاتهم ـ وبقي م�ستان�سا على هذا احلال 
�ساكرا بهلول على هذه الن�سيحة ، هنا اعطى بهلول ورقة للرجل طالبا منه ان 

ي�سعها يف ال�سندوق وبالفعل نفذ ذلك .
مرت االيام وتويف الرجل واقام االبناء جمل�ض العزاء ويف منت�سف الليلة الثالثة 
اجتمعوا يف بيت ابيهم املرحوم بغية فتح ال�سندوق وتقا�سم ما ترك ، وبعد فتحه 

وجدوه فارغ وبه ورقة بهلول ، فتحوها فقراوا فيها ، ن�سيحة اىل ابنائي الثالثة 
اياكم ان تقدموا على حماقة ابيكم بتق�سيم اموالكم على ابنائكم يف حياتكم 

النكم �ستعرفون معنى الذلة بحقيقتها.
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                         بهلول واملكفوفني 
 

ما  املواهب  املكفوفني لديهم من  لبهلول هنالك بع�ض  قيل   
يعجز عنها الب�سري فكيف ميكنهم ذلك؟  

فقال لهم بهلول هل تتابعون ريا�سة كرة القدم ؟ 
قالوا: نعم وماعالقة الريا�سة بهذا؟ 

قال : هل رايتم مباراة بكرة القدم فاز فيها فريق مت طرد احد العبيه 
اي فاز بع�سرة العبني ؟ 

قالوا : كثريا ما يح�سل هذا ، 
قال: فازوا الن كل العب بذل جهدين جهده وجهد زميله املطرود 
ان  او  العب،  ع�سرين  جهد  قدم  العبني  بع�سرة  الفريق  فالنتيجة 
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الفريق بكامله بذل جهدا ا�سافية لكي يعو�ض خ�سارة جهده لالعب 
املطرود ،  فاملكفوف عندما فقد ب�سره جتد بقية حوا�سه تعمل �سعف 

عملها املقرر لتعو�ض فقد الب�سر فكان هذا االبداع لهم
ان اهلل عز وجل عندما ي�سلب نعمة من عبده فانه يعو�سه 

باف�سل منها..
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بهلول و�سباب ريال مدريد

جل�سة جمعت جمموعة من ال�سباب يتحدثون عن احلياة وطموحاتهم   
و�سادف ان مر بهم بهلول فرغبوا ان يكون معهم يف جمل�سهم هذا لي�ستان�سوا 
منهم  ال�سباب  هوؤالء   ، ال�سباب  بن�سيحة  يرغب  النه  بهلول  ميانع  فلم  برايه 
الريا�سي ومنهم من يت�سوف يف الدين ومنهم من ال يبال النه يعي�ض باموال 
ابيه وهكذا ، فاحب بهلول ان يعطيهم در�سا يف احلياة ف�سالهم عن طموحاتهم 
فذكروا له ما يرغبون بهم واليا�ض يف عيونهم مما هم عليه من و�سعية ويعتقدون 
انه لرمبا �سربة حظ يح�سلون على ما يريدون او كما يقولون اهلل كرمي  هنا �سالهم 

بهلول: هل فيكم من هو ريا�سي
 فقال اغلبهم: نعم ونحن من م�سجعي ريال مدريد
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قال : قبل ايام ح�سل الريال على كا�ض بطولة اوربا الي�ض كذلك؟
قالوا: نعم 

قال : كم تعتقدون ثمن الكا�ض؟
قالوا : ال نعلم بال�سبط ولكن باملاليني

وحتى  بل  مثله  ي�سنع  ان  الريال  بامكان  الي�ض  مليون  ع�سرين  ع�سرة   : قال 
اف�سل منه؟
قالوا: اكيد  

بها  يقوم  التي  والتدريبات  التي يخو�سها  املباريات  ملاذا هذه  اذاً  بهلول:  قال 
فلي�سرتي كا�ض اف�سل من هذا الذي ح�سل عليه وي�سعه يف خزانته؟

قالوا : كيف تقول هكذا يا بهلول فان البطولة يعني الفوز وقيمة الفوز بالكا�ض 
وقيمة الكا�ض بالفوز

قال بهلول: اح�سنتم وهنا ما اريد ان اقوله طموحاتكم ال تتحقق ب�سربة حظ 
او باموال ابيكم او بالعبادة والدعاء لكي تنال الكرامات بل بالعمل واجلهد 

وال�سعي واالميان باهلل عز وجل حت�سلون على ما تريدون
قالوا : ولكن هنالك �سعوبات تعرت�سنا او قد نف�سل يف بع�ض خطواتنا

قال بهلول: امل يخ�سر فريقكم الريال بع�ض املباريات ولكنه بالنتيجة ا�ستطاع 
ان يعو�ض حتى فاز بالبطولة فكونوا هكذا

الدر�ض: ال نح�سل على ما ناأمل به من غري جهد ولذة ما نح�سل 
عليه هو ارادتنا وجهودنا يف احل�سول عليه
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بهلول واملحتال

و�سط ال�سوق املزدحم انتبه احد التجار اىل جيبه فلم يجد �سرة ماله   
فغ�سب وانفعل و�ساح يف ال�سوق فقدت �سرة مايل ، ومن يعرث عليها اعطيه 
لرية ذهب وبقي ينادي مكررا عر�سه حتى جاءه رجل وبيده �سرته فلما راها 
فكر بوعده الذي قطعه على نف�سه واح�ض بالندم والبخل وفكر يف كيفية ان 
يهرب من وعده فتو�سل اىل فكرة خبيثة ، اخذ ال�سرة وقال للرجل دعني اعد 
اللريات التي بها ، حيث كان فيها ا�سال ع�سر لريات فقال �ساحب املال ان 
يف ال�سرة احد ع�سر لرية وملا عدها وجدها ع�سر لريات هنا �سرخ بوجه الرجل 
قائال لقد نق�ض املال لرية وانت من اخذها وهي لك ، ا�ستغرب الرجل وقال 
بال�سراخ  ال�سرة  �ساحب  بدا  هنا   ، ال�سرة  افتح  انا مل  بل  اللرية  اخذ  انا مل 
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بوجه الرجل وب�سوت عال قائال هل انا اكذب هل هذا جزاء التكرمي ، فقال له 
الرجل االمني انا مل اخذ �سيئا من ال�سرة ولو فكرت باالخذ ملا ارجعت لك 

مالك .
النا�ض حولهما لريى ما �سبب اخل�سومة  هنا عال �سوت الرجل اكرث وجتمهر 
، فاقرتب منهما رجال عر�ض عليهما و�ساطته فقبال به فقال هنالك رجل قد 
تعتقدونه جمنون اال انه حكيم )يق�سد انه بهلول( لنذهب اليه وهو من يحكم 
تنك�سف  مل  خدعته  بان  مطمئن  املال  �ساحب  ذلك،  على  فوافقا  بينكما 

والرجل االمني فو�ض امره هلل عز وجل .
جل�سا بني يدي بهلول حتدث �ساحب املال قائال لقد فقدت �سرتي وكان فيها 
احد ع�سر لرية وعر�ست لرية ملن يجدها فوجدها هذا الرجل وفيها نق�ض لرية 

فوهبتها له اكراما العادته ال�سرة .
الرجل االمني: قال ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم مل افتح ال�سرة ومل 

اخذ منها �سيئا
التفت بهلول اىل �ساحب املال قائال: ان �سرتك عندما فقدتها كان بها احد 

ع�سرة لرية 
قال: نعم 

قال بهلول: وهذه بها ع�سر لريات 
قال الرجل نعم
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لرية  ع�سر  احد  فيها  �سرتك  الن  لك  لي�ست  ال�سرة  هذه  اذا  بهلول:   قال 
كما ذكرت وهذه فيها ع�سر لريات فعليك اعادتها اىل الرجل حلني ان يظهر 

�ساحبها فتعاد له، وانت ا�ستمر بالبحث عن �سرتك
هنا اح�ض باحلرج املدعي كذبا وزورا فاقر مبا اقدم عليه واعتذر ..

دائرة ال�سوء تقود دائماً على �ساحبه..
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ابو القا�سم الطنبوري

�سئم  :عندما  هي  القا�سي  مع  وحكايته  الطنبوري  القا�سم  ابو   
الطنبوري من حذائه رماه يف النهر و�سادف ان هنالك �سياد فا�سطاد احلذاء 
فاأخذها   ، لذلك  الطنبوري  فاجنن  بحذائه  م�سهور  النه  القا�سم  البي  واعاده 
الطنبوري وو�سعها على �سطح بيته لتجف من البلل ، فمر قط من �سطح البيت 
القط  ، فهرب  الطنبوري  فنهره   ، بفمه  فاأخذها  فراأى احلذاء فظنها قطعة حلم 
باحلذاء يف فمه واأخذ يقفز فوق اأ�سطح املنازل ، ف�سقطت منه احلذاء على امراأة 
حامل فاأ�سقطت حملها فاأخذ زوجها احلذاء وذهب اإىل القا�سي �ساكياً من فعله 
الطنبوري بامراأته بالطبع كان عذر الطنبوري غري مقنع ، فحكم عليه القا�سي 
بدية اجلنني وعاقبه على فعلته واأذيته جلريانه ، واأعاد اإليه احلذاء ، فقال : لعنك 

ال تقراأين قراءة �سطحية 56



9

اإليها  ي�سل  ال  مكان  املرة يف  هذه  األقيها  �سوف   : قال  اإنه  ثم  من حذاء  اهلل 
اأحد ، فذهب بها اإىل احل�ض ) املجاري بلغة ع�سرنا ( واألقاها يف اأحد املجاري 
، وعاد اإىل منزله وكله فرح و�سرور مّر يوم اأو يومان فطفحت املجاري بالطريق 
واآذت النا�ض . فاأتوا بعمال لتنظيف املجرى امل�سدود ، فوجدوا حذاء الطنبوري 
فرفعوا اأمره اإىل القا�سي ، فحب�سه وجلده على فعلته ، واأعاد اإليه احلذاء ، فقال 
: لعنك اهلل من حذاء فقال : لي�ض هناك من حل اإال بحفر حفرًة يف االأر�ض 
ودفن احلذاء بها . وفعاًل يف �ساعة من الليل اأخذ م�سحاته وخرج اإىل خارج 
البيت واأخذ يحفر يف مكان بعيد بجانب جدار ، ف�سمع اجلريان �سوت احلفر 
فوجدوا  احلر�ض  فجاء   ، ال�سرطة  فاأبلغوا   ، اجلدار  ثقب  يريد  �سارق  اأنه  فظنوا 
الأدفن   : قال   ، ال�سبب  عن  �ساألوه  وعندما   ، اجلدار  بجانب  يحفر  الطنبوري 
احلذاء وبالطبع عذٌر غري مقنع ، فحب�سوه اإىل ال�سبح ، ثم رفع اأمره اإىل القا�سي 
، فلم يقبل من عذره وجلده وحب�سه بتهمة حماولة ال�سرقة واأعاد اإليه احلذاء، 
اإىل  …… ذهب  طريقة  اإىل  اأخرياً  فاهتدى  حذاء  من  اهلل  لعنك   : فقال 
احلمام العام ) ت�سبه امل�سابح العاّمة يف ع�سرنا هذا ( وترك احلذاء خارج احلمام 
وعاد اإىل بيته ولياأخذه من ياأخذه �سادف ذلك وجود اأحد االأمراء يف احلمام ، 
وقد جاء �سارق و�سرق حذاء االأمري ، وعندما خرج االأمري مل يجد احلذاء من 
اأخذها ؟؟ قالوا : ننتظر و�ساحب اآخر حذاء هو ال�سارق ونبحث عنه ، فلم يبق 
اإال حذاء الطنبوري وبالطبع ال حاجة للبحث عن ال�سارق من يكون فقد عرفه 
كل اأهل بغداد بهذا احلذاء رفع اأمره اإىل القا�سي بتهمة �سرقة حذاء االأمري ، 
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فغّرمه القا�سي قيمة احلذاء وُجلد واأُعيدت اإليه حذاوؤه ،
فقال : لعنك اهلل من حذاء واأخرياً قال : �سوف اأخرج اإىل خارج بغداد واأدفنها 
هناك خرج اإىل ال�سحراء ، واأخذ يحفر يف االأر�ض …… فداهمه احلر�ض 
واأخذوه اإىل ال�سجن ورفعوا اأمره اإىل القا�سي ، وجيء به اإىل القا�سي ، فقالوا 
: قد عرثنا على القاتل وكانوا قد وجدوا رجاًل مقتواًل يف هذا املكان ، وعندما 
حملوه وجدوا حتته اآثار حفر ، فحفروا فوجدوا كي�ساً من الذهب ، فقالوا : اإن 
القاتل اإمنا يريد الذهب والبد اأن يعود للبحث عنه، فاختباأوا واأخذوا يف مراقبة 
يقتل  اأنه مل  االأميان  لهم  فاأق�سم  نف�سه  املكان  الطنبوري يحفر يف  املكان فجاء 
يقيم  واأخذ  زمن،  منذ  بغداد  من  يخرج  اأنه مل  والبينات  ال�سهود  واأقام  اأحد 
احلجج على ذلك حتى ثبتت براءته، فاأطلق القا�سي �سراحه ولكن بعد تاأديبه 
على اإزعاجه للحر�ض املكلفني مبراقبة املكان ب�سبٍب تافٍه جداً وهو دفن احلذاء 
فقال للقا�سي : يا �سيدي اكتب �سكاً بيني وبني هذا احلذاء اأين بريٌء منه فقد 
اأفقرين وفعل بي االأفاعيل، وق�ض عليه ما تعر�ض له ب�سبب احلذاء. ... انتهى

ابو القا�سم الطنبوري مرتاح جدا يف العراق !!!
او�ساع  الطنبوري وعا�ض  القا�سم  بابي  الزمن  لو عاد  الق�سة اعاله  كما ذكرنا 
العراق ولناخذ مثال كربالء املقد�سة فهل �سيعاين يف التخل�ض من حذائه كما 

عانى �سابقا .
لو عرث على  بل  الغرائب  فانها كثرية وحتوي  االزبال  برمي حذائه يف  قام  فلو 
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حذائه مل يلتفت اليه احدا حتى ا�سحاب العربات التي تتجول فجرا للتنقيب 
مع  ترمى  التي  اخلبز  قطع  لها  والنافع  لها  نافع  تراه  ما  كل  عن  النفايات  يف 

االو�ساخ والقناين املعدنية الفارغة للم�سروبات الغازية وال�سرابت .
ولو رمى حذائه مثال يف نهر احل�سينية اجلاري و�سط كربالء فال عجب من ذلك 
ملا يحتويه هذا النهر اخلالد الذي كان ا�سمه ال�سليماين تيمنا بحافره احلاكم 

ال�سليماين من نفايات واو�ساخ وقاذورات ب�ستى �سنوفها وانواعها .
واما لو رمى حذائه يف املجاري فان من املعتاد في�سان املجاري مبياه االمطار يف 
حالة املطر وباملياه الثقيلة لكرثة االن�سدادات فان حذاء ابي القا�سم الطنبوري 

�سوف ال يكون مذنب يف هذه امل�سالة لو فعلها .
ولو اراد ان يحفر حفرة لغر�ض دفنه فانه ي�ستطيع ذلك اينما ي�ساء وذلك لكرثة 
احلفريات اوال والبناء يف االرا�سي الزراعية التي  ال يعد باالمر امل�ستغرب اذا 

ما �سوهد احد ما يحفر حفرة .
واذا ذهب خارج املدينة لدفن حذائه و�سادف ان راى جثة قتيل فلدينا اجلثث 
املجهولة الهوية كثرية جدا فليطماأن ابو القا�سم الطنبوري انه ال احد �سيتهمه 

باجلرمية .
وبعد كل هذا ال يحتاج الن يكتب براءة من حذائه امام القا�سي ولكن يحتاج 

فقط ترويج معاملة للح�سول على باج فقط .  
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جحا والقا�سي

ذات يوم ا�سر جحا على احراج قا�سى املدينة فذهب اليه وقال انى   
اريد ان انقل ماء البحر كله بداخل بيتى . ف�سخر القا�سى واحلا�سرون ، لكن 
مع ا�سرار جحا على طلبه ظن القا�سى انه فقد عقلة وا�سابه اجلنون ، وعندها 
هم�ض احد احلا�سرين فى اذن القا�سى قائال ) خذه على قدر عقله فقل له اذهب 
وانقل ماء البحر كله لبيتك ( وعندها �ساح جحا وهو فرحان ا�سكرك �سيدى 
، الغريب انه بعد اقل من �ساعة جاء جحا اىل القا�سى واحلا�سرين  القا�سى 
وهو �سعيد ويقول احلمد هلل لقد نقلت ماء البحر كله فى بيتى ، وعندها �سدم 
الطبيب لقد فقد جحا  ن�ستدعى  ان  القا�سى واحلا�سرون وقال اجلميع يجب 
عقله ، وعندما اتى الطبيب �ساأل جحا ماذا بك فرد جحا �سيدى الطبيب لي�ض 
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بى مر�ض وعقلى �سليم ، فرد الطبيب لكنك تدعى باأنك نقلت ماء البحر كله 
فى بيتك الي�ض هذا كالم جمانني يا جحا ، فرد جحا انا ال اكذب انها احلقيقة 
فماء البحر كله االن موجود بداخل بيتى ، التفت الطبيب للقا�سى قائال ان 
حالته متاأخرة جدا لقد متكن اجلنون من عقله ويجب علينا عالجه لكن االمل 
فى �سفاءه �سعيف ، عندها �سرخ جحا وهو يبكى بكاء يقطع القلوب وهو يردد 
حرام حرام ملاذا تتهمونى باجلنون انها احلقيقة لقد نقلت ماء البحر كله بالفعل 
داخل بيتى ، قال القا�سى عندى راأى هل يوافقنى عليه احلا�سرون ، فقالوا 
ايها القا�سى انت اكربنا �سنا واعظمنا علما وارجح عقال وما تقرتحه ف�سوف 
نقتنع به ونوافق عليه ، فقال القا�سى يا جحا انت تدعى انك نقلت ماء البحر 
كله بداخل بيتك ، قال جحا نعم �سيدى وهى احلقيقة ، فقال القا�سى اذن 
هيا بنا جميعا لبيتك فن�ساهدها باأنف�سنا وحتى يرتاح �سمريى ويطماأن عندما 
اأاأمر الطبيب كى يعالج اجلنون الذى ا�سابك ، فوافق جحا فورا قائال هيا بنا 
لبيتى كى ت�ساهدوا ماء البحر كله بداخله ، واجته اجلميع اىل بيت جحا وفتح 
جحا الباب لهم ، وعندها �ساح القا�سى غا�سبا هل جننت يا جحا اين ماء 
ايها  جحا  قال  وحينئذ   ، فورا  عقلية  مل�سحة  جحا  باأخذ  الطبيب  وامر  البحر 
الطبيب ملا تتهمنى باجلنون؟ فقال الطبيب لقد ادعيت كاذبا باأنك نقلت ماء 
البحر فى بيتك، فقال جحا للطبيب: وهل من العقل ان تن�ساق انت والقا�سى 

واحلا�سرون وراء رجل يدعى ان بيته يت�سع الأ�ستيعاب ماء البحر كله؟!!
 وعندها �سحك القا�سى وقال نحن الذين فقدنا عقولنا ولي�ض جحا.
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على  لي�ض  ولكن  م�سكلة  الحتواء  االخرين  لعقول  تنقاد  قد 
اقناع االخر بخطاه قل  فان عجزت عن  العقل واملنطق  ح�ساب 

له نعم واتركه
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ق�س�ص ق�سرية
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كيف يفهم املكفوف االخر�ص

وبدا  دابته  �سرير  فقد  لبنان  الق�سة حقيقية حدثت يف جنوب  هذه   
يبحث عنها ب�سوؤال املارة عن من ميكن ان يكون قد راها ومل ي�ستطع ان يجدها،  
ف�سادفه اخر�ض �سمع ال�سرير ي�سال عن دابته ال�سائعة وهو يعلم مبكانها ، فكر 
االخر�ض كيف ير�سد ال�سرير فوجد الطريقة ، اخذ رمل من حافة نهر بالقرب 
فم  وقربها من  وفركها  ليمون  ورقة  ثم قطف   ، وفركه  ال�سرير  بيد  منه وو�سعه 
ال�سرير مبت�سما  ، هز را�سه  ال�سرير ف�سمها  ثم و�سعها يف يده وربطها مبنديله 

و�ساكرا لالخر�ض جميله وكانه علم املق�سد . 
الرملة حيث ان  ال�سرير اىل قريته وطلب من خادمه ان يذهب اىل قرية  عاد 
دابته مربوطة يف �سجرة الليمون بالقرب من النهر فقد اخربين بذلك االخر�ض، 
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ف�سحك اخلادم م�ستهزئا بال�سرير ورف�ض ان ينفذ طلبه ، فقال له ال�سرير اذهب 
الرملة  قرية  اىل  اخلادم  ذهب   ، تقدم  ل�سهر  راتبك  �سامنحك  جتدها  مل  وان 

ح�سب ما ذكر له �سيده فوجد دابة ال�سرير مربوطة ب�سجرة الليمون.
الب�سرية ال عالقة لها بالب�سر بل قد تكون عو�سًا لفقدان الب�سر..
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من �ساواك بنف�سه ما ظلمك
 

الربمكي متنكرين  ورفيقه جعفر  العبا�سي  ما يخرج هارون  كثريا   
يتجوالن يف اال�سواق ، يف احدى جوالتهم �سادفا اعرابي فطلب الربمكي 
 ، تتلقى  مبا  تر�سى  ان  عليك  هارون  له  فقال   ، معه  يتمازح  ان  هارون  من 

اقرتب منه الربمكي وقال يا كلب العرب اريد ان ا�سالك .
انتف�ض الرجل وقال له كيف جتروؤ وتتجاوز على �سريف ؟

انا مل اجتاوز النني اراك مثل الكلب
�سوف ال ادعك تذهب اال اىل القا�سي ليحكم بيننا 

قال له الربمكي هذا قا�سي وا�سار اىل هارون
قال له الرجل هل انت قا�سي 
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قال نعم 
قال اذا �سمعت و�ساهدت ماذا حدث احكم بيننا

قال هارون انا ارى ان احلق مع الرجل وعليه يجب ان تدفع له درهم ثمن 
اهانتك له 

ا�ستغرب الرجل وقال هل ان ال�سرف يف زمن هارون ي�ساوي درهم؟
قال الربمكي نعم وخذ هذا الدرهم 

قال لهم الرجل انتظرا ، اخرج من جيبه درهمني واعطاه لهما وقال لهم 
خذا يا كلبني وارحال من هنا الن الكالب ال مكان لها هنا

ان  اال  وهارون  و�سخ�ض  �سخ�سه  عن  يك�سف  ان  واراد  الربمكي  غ�سب 
هارون منعه و�سحبه اىل بعيد وقال له من �ساواك بنف�سه ما ظلمك..

دائمًا االن�سان يتلقى نتيجة اعماله..
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فار�ص اخلوري
 

حقوقي و�سيا�سي ووطني لبناين كثريا ما يفتخر به اهل بلدته وكان   
على  يح�سل  انه مل  من  بالرغم  القانون  يطبق  انه  عادال يف حكمه حتى 
�سهادة قانون ، والنه تبواأ من�سبا يف احلكومة ول�سدة حب النا�ض له اقرتحت 
كلية القانون يف لبنان منحه �سهادة فخرية النه ال يجوز ان ميار�ض مهنته من 

غري �سهادة ،
كان وطني بكل معنى الكلمة فرتة حكمه كانت ايام االعتداء اال�سرائيلي 
على فل�سطني وملا اتفق العرب على الهدنة وقف و�سط اجلامعة العربية يف 
حكام  له  ي�ستجب  فلم  ا�سرائيل  �سالح  يف  هذا  الن  الهدنة  راف�سا  م�سر 
بعد احلرب  اجلابري  ال�سوري حممود  الوطني  التقى  ان  ، �سادف  العرب 
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العاملية الثانية يف اوربا باول  رئي�ض  وزراء ا�سرائيلي يف حينها بن غورون 
قائال له كيف �ستبقى ا�سرائيل و�سط هذه الدول العربية التي تراها لقيطة 
له  قال   ، العك�ض  �ستثبت  ا�سلحة  لدينا  ان  له  قال  ؟  فيها  مرغوب  وغري 

وماهي اال�سلحة ، قال يف وقتها �ستعرفها.
�سال اخلوري الوطني ال�سوري عن هذه املحادثة وقال له ماذا كان يق�سد 

بان لديهم �سالح �سينت�سرون به على العرب ؟
قال : انها التفرقة والطائفية اأي اتباع �سيا�سة فرق ت�سد 

الفائدة 
اليوم هذا ما يح�سل يف البلدان العربية ال �سيما بلدنا فالطائفية 

نخرت يف ج�سد اال�سالم ب�سبب ال�سهيونية ومن يتبعها
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�سورتني يف �سورة
 

�سورتني  بر�سم  واأمره  �سهرياً  ت�سكيلياً  فنانا ً  دعا  ايطايل  حاكم   
خمتلفتني ومتناق�ستني 

واأمره اأن ير�سم �سورة مالك ويقابلها �سورة ال�سيطان، لر�سد االختالف بني 
الف�سيلة والرذيلة 

فقام الر�سام بالبحث عن م�سدر ي�ستوحي منه ال�سور .. وعرث على طفل 
جميل وبريء وعيناه متوج يف بحر من ال�سعادة، ذهب معه اىل اأهله وا�ستاأذن 
منهم وبعد �سهر اأ�سبح الر�سم جاهزاً ومبهراً للنا�ض ومل تر�سم لوحة اأروع 

منها يف ذلك الزمان.
ال�سيطان،  ي�ستوحي منه وجه �سورة  البحث عن �سخ�ض  الر�سام يف  وبداأ 
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بحث كثرياً وطال بحثه الأكرث من اأربعني عاماً ، واأ�سبح احلاكم يخ�سى اأن 
ميوت الر�سام قبل قبل ان ي�ستكمل التحفة التاريخية .... 

لذلك اعلن عن جائزة كربى �ستمنح الأكرث الوجوه اثارة للرعب وقد زار 
الفنان ال�سجون والعيادات النف�سية واحلانات .. واماكن املجرمني لكن دون 
يبتلع  �سئ  وكان رجل   ...  )) ال�سيطان   (( �سبيه  وفجاأة عرث على  جدوى 
زجاجة خمر داخل حانة قذرة .... فحدثه عن املو�سوع بخ�سو�ض ر�سمه 
ووعده باعطائه مبلغ هائل من املال ... فوافق الرجل وكان قبيح املنظر. كريه 
الرائحة ... وكان عدمي الروح .. وال ياأبه ويتكلم ب�سوت عال وفمه خايل من 
االأ�سنان ... فرح به احلاكم ال�ستكمال التحفة الفنية الغالية ...... جل�ض 
الر�سام امام الرجل وبدء ير�سم مالحمه . م�سيفا اليها مالمح ))ال�سيطان 
((...... وذات يوم التفت الفنان اىل �سبيه ال�سيطان اجلال�ض امامه واذا به 
تنزل دمعة على خده ...!!! فا�ستغرب الفنان املو�سوع و�ساأله ؟؟؟ اذ كان 

يريد ان يدخن ...
فاأجابه ب�سوت اقرب للبكاء املختنق .... انت يا�سيدي زرتني منذ اكرث من 
اربعني عاما حني كنت طفال �سغريا وا�ستلهمت من وجهي �سورت املالك 

واليوم ت�ستلهم من وجهي �سورة )) ال�سيطان (( 
لقد غريتني االيام والليايل حتى ا�سبحت نقي�ض ذاتي .... ب�سبب افعايل 
وانفجرت الدموع من عينه وارمتى على كتف الفنان وجل�سا يبكيان امام 

�سورة املالك ..
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احلكمة : اأن اهلل يخلقنا جميعيا مالئكة ولكن نحن من نغري 
تعاىل  اهلل  قال   ... لذلك  معا�سينا  ...ب�سبب  انف�سنا  ون�سوه 

))وهديناه النجدين (( 
اي طريق اخلري وال�سر .... 

غري  بفعالك  وب�سريتك  وجهك  ونور  روحك  تلوث  فال 
املدرو�سة ....... وال ت�ست�سلم للنف�ض .. فالنفو�ض �سعيفة 
.... اال من توكلت على اهلل ... الكالم موجه يل .. قبلكم 

.. فاأنا ل�ست مالكاآ بال اخطاء ..
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اجلرذ واالفعى
 

اراد جرذ ان ي�ستحوذ على جحر افعى فطلب من ا�سدقائه اجلرذ   
ان  ت�ستطيع  انها  له  وقالوا  فرف�سوا ذلك   ، االفعى  للهجوم على  م�ساعدته 
لنا  قوة  وال  االفاعي  �سديقاتها  �ست�ستدعي  فانها  كلنا  هجمنا  واذا  تبتلعنا 
يف مهاجمتها فرتكوا اجلرذ ومل يوافقوه الراي ، اال ان اجلرذ ا�سر على ان 
يح�سل على جحر االفعى فبدا يفكر يف طريقة للخال�ض من االفعى وهو 
قليال  ففكر  �سجرة  نائم حتت ظل  الب�ستان  فالح  راى  الب�ستان  يتجول يف 
واهتدى اىل فكرة ، فجاء اىل الفالح و�سعد على وجهه فا�ستيقظ الفالح 
مذعورا ، قفز اجلرذ اىل مكان بعيد وهرب ، نظر اليه الفالح فرتكه وعاد اىل 
نومه ، عاد اجلرذ مرة اخرى فادخل ذنبه يف انف الفالح وقر�ض اذنه ، فذعر 
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الفالح وقفز اجلرذ اىل م�سافة قريبة من الفالح وتظاهر بانه الي�ستطيع احلركة 
نه�ض الفالح اليه واخذ م�سحاته لي�سربه فلما اقرتب منه قفز اىل مكان ابعد 
وتظاهر انه ميت فلحقه الفالح وقبل ان ي�سربه قفز مرة اخرى اىل جنب 
جحر االفعى ، فاقبل نحوه الفالح فانتبه اىل االفعى يف اجلحر نائمة فرتك 
اىل  وعاد  بعيدا  ورماها  مب�سحاته  ورفعها  قتلها  االفعى حتى  و�سرب  اجلرذ 
مكانه ليكمل نومه ، وهنا فرح اجلرذ وعاد اىل جحر االفعى وا�ستلقى فيه 

لينام ويجعله م�سكنه.
الفنت  تختلق  التي  ا�سرائيل  هو  اجلرذ  ان   : الق�سة  من  الغاية 
والطائفية بني امل�سلمني فتجعلهم يتقاتلون وهي ت�ستويل على 

فل�سطني....
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رمح طوله �ستة مرت
 

هنالك �سخ�ض كان يروم التقرب اىل امل�سوؤول حتى يتمكن من   
ت�سلق املنا�سب ولكن مل تتح له الفر�سة وهو يف غمرة تفكريه هذا عر�ض 
م�سكلته على بهلول فقال له بهلول هي اب�سط ما يكون ، �ساحكي لك هذه 

الق�سة وعلى غرارها ت�سرف .
او  املواجهة  فيمنع من  الوايل  التقرب اىل  اراد  ان هنالك �سخ�ض  يحكى 
؟  ذلك  اىل  ال�سبيل  كيف  يفكر  فبدا   ، ال�سيافة  �سالة  اجللو�ض يف  حتى 

فاهتدى اىل فكرة .
ذهب اىل احلداد وقال له ا�سنع يل رحما طوله �ستة امتار، ا�ستغرب احلداد 
من هذا الطلب النه اول مرة ي�سمع بهذا الطلب فقال له وما �سانك انت 
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ا�سنع وخذ اجرتك ، قال انه يتاخر ، قال له اليهم خذ هذا املبلغ عربون 
و�ساعود بعد �سهر، اخذ العربون وبدا بالعمل ، هذا احلداد دائما يراجعونه 
جنود الوايل بغية �سراء �سيف او رمح او ادامة ا�سلحتهم فراوا هذا الرمح 
الذي ي�سنعه ، فاخذهم الف�سول من يقاتل برمح طوله �ستة امتار؟ �ساع هذا 
اخلرب يف املدينة وعلم الوايل بهذا االمر فطلب ان يح�سر له هذا ال�سخ�ض 
ليتعرف عليه ، �سالوا احلداد فقال لهم �سيعود بعد �سهر ، فرابط اثنني من 
�سرطة الوايل امام احلداد حتى يتعرفوا على �ساحب الرمح، وبالفعل جاء 
�ساحب الرمح لريى اىل اين و�سل العمل ؟ فقال احلداد لل�سرطة هذا هو 
�ساحب الرمح فوقفا له باحرتام وطلبا منه بادب ان الوايل يريد ان يتعرف 
بيت  اىل  و�سل  حتى  يديه  بني  واحلرا�ض  الفخمة  العربة  فركب   ، عليك 
الوايل وعمل له ا�ستقبال واحرتام كبريين واجل�سه الوايل اىل جنبه ، وقال 
له الوايل كيف تقاتل برمح طوله �ستة امتار ؟ فقال له هذا امر ب�سيط بالن�سبة 
يل ، ويف هذا االثناء جاء احد املخربين ليخرب الوايل ان هنالك جي�ض من 
�ساحب  اىل  الوايل  فالتفت   ، املدن  احدى  على  يهجم  ان  يريد  االعداء 
فا�سرفوا  احلداد  واما  بطولتك  ترينا  لكي  هيا  يومك  اليوم  له  وقال  الرمح 
له ثمن الرمح من اخلزينة ، اخذ اجلي�ض واجته �سوب مكان االعداء ،هنا 
بدا يفكر �ساحب الرمح ما العمل وهو مل يخ�ض اأية معركة ، خطرت يف 
باله فكرة فقال جمعوا يل قطط ، فذهب اجلنود ي�سطادون القطط فجاءوا 
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بها له ، وامر ان يربط بذيل كل قطة كوب معدين او علبة معدنية ويو�سع 
معها احل�سى وتو�سع يف كي�ض، ويف الليل يتم اطالقها باجتاه جي�ض العدو، 
والعدو �سبق له ان �سمع ب�سخ�ض يقاتل برمح طوله �ستة امتار فلما �سمعوا 
انه هجم بخيله عليهم ليال فرتكوا  املعادن باحل�سى تخيلوا  ا�سوات قرقعة 
كل معداتهم وهربوا ، وملا ا�سبح ال�سباح راوا بان االعداء ان�سحبوا وتركوا 

معداتهم ، وانت�سر هذا اخلرب وراقت االمور له مع الوايل .
من  وتتقرب  باملنا�سب  تتدرج  حتى  تفعل  ماذا  فهمت  هل 

امل�سوؤولني ؟
احلياة فنطزة فان مل تفنطز �سوف لن تفز ..

هذا �سعار دولة املحتالني يف دولة يكون حاكمها بهذا امل�ستوى 
من اجلهل..
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عمل املعروف ال ي�سيع
 

)1(  
كل ما يراين يف طريقه يرفع يده وي�سلم بحرارة مع ابت�سامة قوية ولطيفة ، 
وانا ارد عليه ال�سالم، وانا ا�سول واجول يف تفكريي من هذا الرجل الذي 
زوجتي  �سالت  اين  حتى  ؟  حميم  قريب  او  �سديق  وكانني  علي  ي�سلم 
وا�سدقائي عنه فلم يعرفوه ، وهكذا كلما امر من جنبه وانا ب�سيارتي يرفع 
يده وي�سلم وبابت�سامة جميلة ، يف يوم ما توقفت ل�سراء بع�ض احلاجيات من 
عطار يف نف�ض ال�سارع واذا بالرجل يقف امامي وكالعادة ي�سلم علي وانا ارد 
الن�سيان  انا اعتذر جدا النني كثري  له :  املرة جترات وقلت  ال�سالم وهذه 

وكلما اريد ان اتذكر اين التقينا مل ا�ستطع.
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ولكني  تتذكرين  ال  ان  احلق  لك  وقال  عري�سة  بابت�سامة  الرجل  فاجاب 
ب�سيارتك  فتوقفت  اخل�سروات  اكيا�ض  احمل  كنت  ماطر  يوم  يف  اذكرك 
هذا  لك  وقلت  ف�سكرتك   ، منزلك  اىل  او�سلك  تف�سل حتى  وقلت يل 

منزيل لقد و�سلت .
هذا املوقف اجلميل جعلك جميل يف قلبي ومل ان�ض هكذا موقف..

جمرد املبادرة لفعل اخلري حتى وان مل ينجز هو خري بحد ذاته 
 

)2(
هنالك عامل يعمل ب�سركة للمواد الغذائية وقبل نهاية الدوام ب�ساعة بدا 
بارجاع بع�ض املواد اىل الرباد الذي حجمه بحجم الغرفة ، وهو ي�سع املواد 
فاذا بباب الثالجة تغلق عليه ، ذعر امل�سكني من هذا املوقف بدا ي�سرب 
يف  انا  علي  اغلقت  الباب  ارجوكم  احد  يوجد  هل  وي�سيح  الباب  على 
الثالجة بقي على هذا احلال ومل يفتح احد له الثالجة �سلم امره للواحد 
الدوام  انتهاء  وبعد  اقرتب  قد  ان م�سريه  وايقن  انتهى  الدوام  القهار الن 
بن�سف �ساعة تفاجا بان الباب قد فتح فاذا هو حار�ض ال�سركة ، فقال له 
الرجل ماالذي جاء بك اىل هنا ؟ قال له لقد افتدقتك عند خروج العمال 
النك الوحيد عندما تخرج ت�سلم علي وملا خرجوا اليوم مل ي�سلم علي احد 

وانا رايتك �سباحا وانت تدخل ال�سركة فعلمت انك ال زلت بالداخل .
وكيف علمت انا يف الثالجة ؟
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قال الن مفاتيح الثالجة يف الباب فعلمت انك فيها 
دائما عمل املعروف ال ي�سيع ابدا حتى وان �ساع يف الدنيا فان 

ا�سعافه ت�ستلمه يف االخرة 
من ذا الذي يقر�ض اهلل قر�سا ح�سنا في�ساعفه له

)3(
من  ارادت   ، تفاحة  اعطني  حبيبتي  امها  لها  قالت  تفاحتني  بيدها  طفلة 
طلبها هذا ان تثبت ل�سديقاتها ادب بنتها، فلما قالت لها ذلك فاذا بها تعظ 

التفاحتني .
اح�ست االم باحلرج وقالت لها بتوبيخ بنتي مل فعلت هكذا ؟

قالت : ماما اردت ان اتذوقهما حتى اعطيك االحلى
الن معروفك برتبيتي يجعلني اختار لك االح�سن..

)4(
حدثني ال�سيخ حم�سن عن جده ال�سيخ يو�سف احلاري�سي ال الفقيه قائال:
ومعه  فار�ض  عليه  مر  اال�سرتاحة  دار  باب  امام  يقف جدي  كان  مرة   يف 
خادمه وفد انهكهما التعب فقال له اجلد تف�سل ا�سرتيح فدخل داره و�سيفه 
باكمل وجه ومن غري ان ي�ساله من انت ، ثم رحل ، �سادف ان املحاكم 
الفرن�سية حكمت باعدام بع�ض رجاالت لبنان فهرعوا اىل اجلد ليتدخل 
فذهب اىل �سيدا للقاء امل�سوؤول الفرن�سي فراه رجل وقال له خري ما الذي 
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اتى بك فقال له ال�سبب فقال الرجل ان �ساء اهلل خري ولكن امل تعرفني ؟ 
قال اجلد كال ، قال انا الفار�ض الذي �سيفته يف تلك الليلة وانقذت حياتي 
فاعترب طلبك جماب هذه احلادثة بعد ع�سر �سنوات من ا�ست�سافة الفار�ض.

 

اذا ح�سر ال�ساهد
 

ت�ستطلع  لكي  ال�سرطة  جاءت   ، املنطقة  يف  ب�سعة  جرمية  حدثت   
مكان اجلرمية وبدات بتحقيقاتها والبحث عن ادلة ملعرفة اجلاين اال انها مل 
ت�سل اىل نتيجة ، ويف الوقت نف�سه مل تقيد اجلرمية �سد جمهول ، عملت 
اجلرمية  وا�سباب  عليه  باملجني  له عالقة  من  ا�ستجواب كل  على  ال�سرطة 
ولكنها مل ت�سل اىل نتيجة وهي يف حتقيقاتها �ساع يف املدينة خرب مفاده ان 
هنالك �ساهد على اجلرمية تو�سلت اليه ال�سرطة و�سي�ساعدهم على معرفة 

اجلناة .
هنا لنقف ، كل من له عالقة باجلرمية ال يود ان يديل ال�ساهد ب�سهادته بل 
ذوي  او  باجلرمية  له  العالقة  من  واما  �سهادته،  قبل  لقتله  معرفته  يريدون 
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ال�ساهد بفارغ ال�سرب ملعرفة من الذي  املجني عليه فانهم ينتظرون �سهادة 
ارتكب اجلرمية.

من يوؤمن بوجود املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( ينتظر ظهوره 
ومن ال يوؤمن  ال ينتظر ظهوره بل يعمل على حماربته وقتله..

 

امواج الكلمات
 

جفاءا  يذهب  فالزبد  بال�سخور  فرتتطم  الزبد  بيا�ض  حتمل  البحر  امواج 
يف  اثرا  يحدث  منها  والبع�ض  ال�سخور  بني  تتجمع  البحر  مياه  وبع�ض 

ال�سخور وبع�ض املياه تعود اىل البحر.
هكذا اقوالنا ، البع�ض منها يبقى يف قلوب النا�ض والبع�ض منه كالم فارغ 
والبع�ض منه كالم جارح يحدث اثرا يف ال�سامع وبع�ض كالمنا يرد علينا  
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فريق خ�سران ب�سبعة اهداف
 

املباراة بع�سر دقائق �سجل هدفه  نهاية  فريق خ�سران ب�سبعة اهداف وقبل 
الهدف  ، هذا  رائع جدا من قبل العب ذو مهارة عالية  وب�سكل  الوحيد 
النتيجة هي  التي دخلت يف مرماهم ولكن  ال�سبعة  اجمل من االهداف 

انهم فريق خا�سر ب�سبعة اهداف  
البقية  واما  عمله  متميز يف  واحد  عامل  عاملني  عدة  من  تتكون  موؤ�س�سة 
فهم لي�سوا مب�ستوى الطموح وال نتاجات لهم فيقال عن هذه املوؤ�س�سة بانها 

موؤ�س�سة فا�سلة بالرغم من ن�ساط احد عامليها .
الكفوء  والعامل  لهم  ي�سفع  ال  هدفهم  اخل�سران  كالفريق  املوؤ�س�سة  هذه 

الواحد يف  املوؤ�س�سة ال ي�سفع لها ..
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كيف تتعامل مع اخلوف
 

ا�سود كبرية �سقطت ا�سنانها وال ت�ستطيع مالحقة فري�ستها اتفقت مع ا�سود 
�سابة على خطة للوقيعة بالفري�سة فاخذت هذه اال�سود الكبرية جانب من 
الغابة وبدات تزاأر ب�سوت عال فخافت الغزالن واالرانب وبقية احليوانات 
ترتب�ض  ال�سابة  اال�سود  الغابة حيث كانت  اجلانب االخر من  اىل  فهربت 

بهم فا�سطادتهم 
العربة هو الهروب من اخلوف والوقوع يف التهلكة.. 
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فن التعامل مع املواقف ال�سيئة
 

فنادى ا�سحاب  تتوقف وال يعمل حمركها  بال�سفينة  البحر واذا  يف و�سط 
ال�سفينة على عمال الت�سليح لت�سليح العطل فجاءوا بعدتهم وحاولوا معرفة 
العطل فلم يعرفوا وعجزوا ويف هذه االثناء ا�سار عليهم �سخ�ض من ركاب 
ال�سفينة ان احد الركاب عجوز كان ي�ستغل يف ت�سليح ال�سفن حاولوا ان 
ونعطيك  ال�سفينة  ت�سلح  ان  ت�ستطيع  هل  له  وقالوا  فطلبوه   ، به  ت�ستعينوا 
اجرك ؟ اخذ معه عدته ونزل اىل مكان املحرك وبدا بتفح�ض املحرك بدقة 
�سي�سلح  كيف  ليعرفوا  االعلى  من  اليه  ينظرون  ال�سفينة  ا�سحاب  بينما 
املحرك ، وبعد ان فح�سه بدقة اخرج املطرقة من العدة وطرق على مكان 
معني ثالث طرقات متو�سطة ، ومن ثم امر بت�سغيل املحرك فاذا به ي�ستغل 
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وب�سكل ممتاز 
الكل فرح بهذا العمل وملا انتهى من ت�سليحه وو�سولهم اىل امليناء بعث 
لهم الرجل العجوز اي�سال بقيمة ت�سليح املحرك ومقداره 10000 دوالر 
، فامتعظ ا�سحاب ال�سفينة وقالوا انه مل يعمل �سيء �سوى ثالث طرقات 
على املحرك فقط فكيف يطلب هذا املبلغ الباه�ض فطلبوا منه تفا�سيل مبلغ 
الت�سليح فكتب لهم قيمة املطرقة 3 دوالر و 9997 دوالر هو معرفة املكان 

الذي قمت بالطرق عليه 
ثمن اأي �سيء يف احلياة هو ما نتقنه ولي�ض ما نفعله.. 
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العنكبوت واحلكمة
 

اراد عنكبوت ان ي�سبح حكيما للح�سرات واحليوانات والنباتات فقرر ان 
يجمع اأي حكمة ي�سمعها يف �سندوق له وي�سافر اىل خمتلف البلدان جلمع 
احلكم حتى ي�سبح احكم احلكماء، وبعد ان جمع كمية كبرية من احلكم 
يف ال�سندوق وهو يحمله على ظهره ومتم�سكا به حتى ال ي�سقط او ي�سرق 
الطريق بعد ان �سار م�سافة طويلة راى بركة ماء  العودة اىل وطنه ويف  قرر 
فتوقف وفرح بذلك وقال ا�سرب منها النني عط�سان فعندما اراد ان ي�سرب 
راى ا�سجار من املوز اال�سفر ففرح كثريا وقال بعد ان ا�سرب املاء اتناول 

املوز فانا جائع اي�سا .
حاول ان يت�سلل اىل املاء فلم يجد �سيئا تكرر االمر اكرث من مرة فلم يقدر 
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ورا�سه  ظهره  احنى  الذي  االر�ض  على  ال�سندوق  يلقي  ان  قرر  واخريا 
فلما القاه ا�ستطاع ان يرى �سجرة املوز وراى عليها قرد وهو ي�سحك �سال 

العنكبوت القرد ملاذا ت�سحك ؟
ماهو  ترى  تعد  فلم  ظهرك  احنى  قد  احلكمة  �سندوق  الن  القرد  اجاب 
فوقك بل تتطلع اىل اال�سفل فرتى انعكا�ض �سجرة املوز على املياه االن ان 

اردت ان تاكل تعال على ال�سجرة وذق املوز بنف�سك 
هز العنكبوت را�سه وقال حقا ان احلكمة ال تقتنى بجمع كلمات االخرين 
يذوق  ان  بل  فوقه  ماهو  االن�سان  يرى  فال  ظهري  على  ثقال  ت�سري  التي 

ويخترب بنف�سه احلكمة فاحلكمة حياة معا�سة ال كلمات
فهذه  اعجبتني  حكمة  بعبارة  كثريا  تذكرين  الق�سة  هذه 
باننا  �ساهدة علينا  بها فهي  ان مل نعمل  التي تعجبنا  احلكمة 

ن�سر على اجلهل.
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ان مل تتاأمل ال تتعلم
 

اخلا�سة  ال�سفن  احدى  يف  ف�سعد  بحرية  برحلة  امللك  يقوم  ان  �سادف 
بالرحلة التي يريدها و�سعد معهم �سبي مل يتجاوز عمره اخلام�سة ع�سر ، 
هذه ال�سبي الول مرة ي�سعد يف ال�سفينة ، فلما حتركت وا�سبحت و�سط 
البحر بدا ي�سعر باخلوف هذا ال�سبي وانه �سيغرق وازداد اخلوف حتى ا�سبح 
يغرق  بانه �سوف ال  واقناعه  تهدئته  امل�سافرون  بكاء و�سياحا وكلما حاول 
ال�سفينة  فارجتت   ، تعود  ان  ال�سفينة  طالبا من  يزداد �سياحا  بل  يقتنع  مل 
بال�سو�ساء مما جعل امللك ينزعج من هذه الفو�سى ف�سال عن ال�سبب فقيل 
وهو  �ستغرق  ال�سفينة  بان  ويعتقد  الغرق  من  يخ�سى  �سبي  هنالك  ان  له 
يبكي وي�سيح ب�سوت عال ومل ي�ستطع احدا ان ي�سكته ، قال له وما العمل 
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فان هذه اال�سوات مزعجة ، هنا اقرتب رجل حكيم من امللك وقال له انا 
عندي احلل و�ساجعله ي�سكت ، فقال له امللك ولك جائزة ان ا�ستطعت 

على ذلك .
جاء احلكيم اىل ال�سبي وطلب من �سخ�سني ان يحماله فحماله وامرهما 
القياه  عليهما  و�ساح  الفعل  هذا  من  احلا�سرون  فتعجب  البحر  بالقائه يف 
، فالقياه يف البحر وبدا يتخبط هذا ال�سبي ويت�سبث حماوال ان ال يغرق 
اليه  احلبل  فرمي  احلبل  اليه  يرمى  بان  احلكيم  امر  االخري  النف�ض  وعند 
وت�سبث باحلمل ومت�سك به بقوة وبداوا برفعه اىل ظهر ال�سفينة ، وبعد ان 

ا�ستقر على ظهر ال�سفينة �سعر باالمان وعلم بانه يف امان ف�سكت .
البع�ض يكون بحاجة اىل االمل حتى يتعلم..
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ا�سال �سوؤال جيد
 

يف مهرجان كبري واحتفال رائع قدمت جائزة نوبل الحد اال�سخا�ض لتميزه 
املن�سة  اىل  امه  �سعدت  له  ت�سفق  والنا�ض  اجلائزة  ا�ستلم  ان  وبعد  بالعلم 
وهي تبكي فرحا وعانقت ولدها على هذا االجناز وعانقها هو اي�سا بحرارة 
وتوجه اىل احلا�سرين قائال ان امي هذه ال تعرف القراءة وال الكتابة ولكن 
هي من علمتني حتى و�سلت اىل هذه الدرجة من العلم وا�ستحقيت جائزة 

نوبل ا�ستغرب احلا�سرون و�سالوين كيف ذلك ؟
زمالئي  امهات  كانت  وزمالئي  انا  املدر�سة  من  ارجع  كنت  عندما  قال 
ابنائهن هل تعلمت جيدا هل جنحت يف االمتحان ؟بينما كانت  ي�سالون 
ت�سالني امي هل �سالت اال�ستاذ �سوؤاال جيدا ؟ فعلمتني التفكري واالرتقاء
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تعلم اف�سل من الت�سول
 

�ساب يجل�ض على حافة النهر وبيده �سنارة �سيد وقف اىل جنبه رجل جائع 
وهو ينظر اليه فلما ا�سطاد ال�سمكة الثانية طلب منه ان يعطف عليه بهذه 
ال�سمكة النه جائع فقال له ال اوافق ولكن اذا طلبت منك �سيئا وقمت به 
�ساعطيك ال�سمكة ، قال وما هو ؟ قال اجل�ض اىل جنبي وام�سك بال�سنارة 
فحاملا ت�سعر ب�سحب ال�سنارة فاعلم انك ا�سطدت �سمكة وبالفعل جل�ض 
اىل جنبه وماهي اال دقائق حتى ا�سطاد �سمكة فقال له خذها وتعلم ال�سيد 

اف�سل من ان تت�سول من ال�سياد ..
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طفل ذكي
 

ال  حتى  بل  املرورية  العالمات  اىل  يلتفتون  ال  ال�ساحنات  �سائقي  بع�ض 
يبالون بحمل �سياراتهم وارتفاع احلمولة ، حدث ان احد �سائقي ال�ساحنات 
�سادف يف طريقه ان مير من حتت اجل�سر ومل يلتفت اىل ارتفاع اجل�سر من 
و�سطه فلما �سار حتت اجل�سر ويف و�سطه توقفت ال�ساحنة لعدم كفاية ارتفاع 
املرور  �سرطي  وقف   ، تقدمها  او  ارجاعها  ي�سعب  بحيث  اجل�سر وح�سرت 
ال�سائق بدال من ايجاد احلل لهذه امل�سكلة ومهما فكروا مل  لكي يعاتب 
يتو�سلوا اىل حل وال�ساحنة اكرث ارتفاعا عن اجل�ض تقريباً خم�ض او ع�سر 
�سنتمرات فراآهم غالم مل يتجاوز احللم وهم حيارى يف كيفية احلل فاقرتب 

منهم وقال لهم هل اعطكم حال لهذه امل�سكلة ؟
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فنظر اليه البع�ض با�ستغراب والبع�ض بعدم املباالة فقال له احدهم م�ستهزئا 
وماهو احلل ؟ قال فرغوا الهواء من اطارات ال�ساحنة فيمكنكم ان مترروها 

من حتت اجل�سر .
بل   ، وا�سكالهم  اعمارهم  كانت  مهما  االخرين  الت�ست�سغر 

حتى قالت العرب رب حكمة تخرج من افواه املجانني

�سدق من قال ال من قيل عنه
 

بان فالن كثريا ما يذكرين ب�سوء ويقول  جاءين احد اال�سدقاء ليعلمني 
اكملوا حديثهم  وملا   ، اهتمام  وبال  اليهم  ا�ستمع  وانا  وكذا  كذا  اين  لهم 
اعلمتهم باين �ساذهب اليه كي التقيه ، ذهبت اليه وكانني مل ا�سمع �سيئا 
جل�ست معه رحب بي ورحبت به جتاذبنا بع�ض االحاديث ومن ثم افرتقنا 

بكل ادب واحرتام 
قال يل من ذكر يل بان فالن ينتقدين امل ت�سدق مبا قلته لك ؟

قلت ان �سدقت او كذبت فاالف�سل ان ال اآخذ بكالمك، فان �سدقتك 
وجب علي ان ات�سرف مع فالن وفق ما قلت فان ظهر عك�ض ماقلت اكون 
قد خ�سرت نف�سي وخ�سرت �سديقي وخ�سرتك انت ، ولكنني مل ات�سرف 
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اال�سرار على النجاح

ابراهام لنكولن ف�سل يف االعمال احلرة عندما كان عمره 21 �سنة
خ�سر االنتخابات عندما كان عمره 32 �سنة

ف�سل مرة اخرى يف االعمال احلرة عندما كان عمره 34 �سنة
توفيت خطيبته عندما كان عمره 35 �سنة

ا�سيب بانهيار ع�سبي عندما كان عمره 36 �سنة
خ�سر مرة اخرى االنتخابات عمره 3٨ �سنة
خ�سر انتخابات الكونغر�ض وعمره 43 �سنة

خ�سر مرة اخرى االنتخابات وعمره 46 �سنة
خ�سر ق�سيته باحل�سول على لقب �سيناتور

كما اردت فذهبت اليه وجها لوجه ، فان �سدقت بانه قال ما قلت ومل يقله 
امامي فهذا يعني انه يخ�ساين ، وهذا يتوجب علي عدم الت�سرف وفق ما 

قلت .
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ف�سل بان يكون نائبا للرئي�ض 
للواليات  رئي�سا  لي�سبح  الرئا�سية  باالنتخابات  فاز   52 عمره  ا�سبح  وملا 

املتحدة االمريكية.

بالرغم من الكبوات اال انه ا�سر على بلوغ الهدف
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خمتارات
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جراح وطني
 

و�سقط الطاغية بعد طول �سنني
�ساعود ويف قلبي لوطني حنني
عدت ورايت االطفال م�سنني

ورايت الطائفية بني �سني و�سني
فعدت اىل غربتي بخفي حنني

ـــــــــــــــــــــــــــ
قلت لهم قررت الهجرة

قيل يل اجعلها �سفرة
قلت ملا ا�ستقر يف بالد الهجرة

�ساجعل زيارتي لكم �سفرة
الن وطني دمره �سيا�سيو الهجرة
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االف�سل ما بعد االف�سل
تذكر عندما حتقق االف�سل فاعلم انه االف�سل من الذي قبله ولي�ض ملا هو 

ات فاعمل با�ستمرار مع امل�ستقبل بامل حتقيق االف�سل 
�ستبقى دائما انت االف�سل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليكن ت�سرفك موؤثر
املظاهرات واالعت�سامات يف العراق على احلكومة 

مثل العبي الكرة عندما يعرت�سون على حكم املباراة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ال متدح نف�سك
بن�ساط معني مهرجان  اأي جمموعة  تقوم  امل�ستفيد هو من ميدح....عندما 

...موؤمتر....جملة فتمتدح عملها لها احلق الن امل�ستفيد هو من ميدح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م�سكلة عدم القراءة
يرتادها  ال  املكتبات  ان  امل�سكلة  بل  الكتب  م�سمون  يف  لي�ض  امل�سكلة 

ال�سباب
اف�سل من كتاب الف حرز وحرز هو ان يكون اميانك مطلق باهلل عز وجل 

فال�سيطان هو �سيحرتز منك
واذا اردت ان حتلم وتف�سر احالمك فعليك ان ت�ستيقظ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تبادل االفكار
�سمعتك  تخ�سر  وال  الظلمة  تنري  فانك  �سمعتك  من  ال�سموع  اوقدت  لو 

وعلمك لو ن�سرته بني االخرين �سوف تعلم االخرين وال تخ�سر �سيئا 
تفاحة  ميلك  واالخر  تفاحة  متلك  كنت  لو  قال  عندما  برناند�سو  و�سدق 
وتبادلتما فيما بينكما �ستبقى ملكيتكما تفاحة واحدة فقط بينما لو كنت 
واحد  كل  ملكية  �سي�سبح  بينكما  فيما  وتبادلتما  معلومة  او  فكرة  متلك 

فيكما معلومتني من غري ان يخ�سر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الب�سر والب�سرية
االن�سان ال يفقد ب�سره بارادته ولكن يفقد ب�سريته بارادته ، ولو قدر للكفيف 
ب�سريته  يعيد  ان  الب�سرية  لفاقد  قدر  ولكن  لفعل ذلك  ب�سره  له  يعاد  ان 

ولكنه ال يفعل والب�سرية اف�سل من الب�سر
                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخ�سع نف�سك لتجربتك
اذا كانت لديك درا�سة او جتربة فاخ�سع نف�سك لها وال ترغم غريك عليها 
حولك  يلتف  غريك  فان  جنحت  وان  وزرها  تتحمل  فوحدك  ف�سلت  فان 

ليتعلم منك   ابدا بنف�سك ت�سلح امة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجابة ذكية
قال ) ت�سر�سل ( وزير بريطانيا ال�سمني لربناد �سو النحيف

من يراك يظن ان بريطانيا يف ازمة غذاء
فاجابه : 

ومن يراك يعرف �سبب االزمة !!
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كلمات ت�ستحق تامل

اف�سل يكون  يعلم  ال  ملن  تقله  حبذا  فيا  به  امتدحتني  مبا  اعلم  • انا 
اي�سا  من�سبك  ان  فاعلم  �سكلي  الربيد  على  توقيعك  يكون  عندما   •

�سكلي
�سيقول  ما  تعلم  كنت  وان  • حتى 

     فال تقاطعه وا�سمع ما �سيقول
     فبا�سغائك كم انت موؤدب �سيقول

منكر ي�سبح  املنكر  عن  النهي  يف  يكرث  من  اليوم  • ا�سبح 
     ومن يكرث يف االمر باملعروف ي�سبح معيوف

• امل�سكلة مبن ي�ستخدم ال�سالح ولي�ض مبن �سنع ال�سالح كذلك امل�سكلة 
مبن يدعي اال�سالم ولي�ض باال�سالم

عليك دموعه  تت�ساقط  ثم  ال�سم�ض  عنك  يحجب  كال�سحاب  • املنافق 
حتتاجها  ال  بانك  العتقادك  ت�ستخدمها  مل  ا�سياء  عن  ت�ستغني  ال   •
عن  ت�ستغني  ان  ت�ستطيع  ال  ولكن  عجالت  اربع  على  ت�سري  فال�سيارة 
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االطار اخلام�ض
الرواتب �سلم  مثل  االخالق  و�سلم  الثقافة  �سلم  حياتك  يف  • فليكن 

ويف  واخلا�سر  الفائز  النهاية  خط  اىل  �سي�سل  الكل  الرك�ض  �سباق  • يف 
االخرة الكل �سيقف امام اهلل املوؤمن والكافر

املجاملة اعجاب  على  البناء  النقد  اف�سل  • انا 
بغيابه احتدث  ال  بح�سوره  ال�سخ�ض  مواجهة  ا�ستطع  مل  • اذا 

• من يرف�ض �سراحتي اعتذر له وابقيه �سديقي ولكني اجتنب ما يغ�سبه
قال: وجل  عز  اهلل  فان  �سالكيه  لكرثة  الباطل  طريق  ت�ستان�سوا  • ال 

         اكرث النا�ض ال ي�سكرون /البقرة 243
         كثريا منهم الفا�سقون / املائدة ٨1

         اكرث النا�ض اليعلمون /االعراف 1٨7
         اكرث النا�ض اليوؤمنون / هود 17

        فابى اكرث النا�ض اال كفورا / الفرقان 50
ت�سقط  عندما  ...ولكن  انت  من  ا�سدقاوؤك  �سيعرف  ترتفع  عندما   •

�ستعرف من هم ا�سدقاوؤك
اخرت االماكن  احد  للذكاء  • قيل 

    العقل والل�سان واالذن والب�سر
    فاجاب ب�سرعة العقل النه مييز الب�سر
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با�سكالهم ال  بكالمهم  االخرين  يقيم  انه  علينا  املكفوف  • اف�سلية 
بينهم  اختلفوا  واذا  االن�سان  بحقوق  تنادي  واالحزاب  احلكام  كل   •

قتلوا االن�سان
باملرة مبادئك  والحتّدث  مرة  الف  �سورتك  • حّدث 

جمل�ض  يف  فيه  مرغوب  غري  بانك  �سعرت  • اذا 
    �سن كرامتك والجتعل لنف�سك بينهم جمل�ض
حرام تركه  الواجب  واجب.....  تركه  • احلرام 

• عندما تت�سرف وكانك يف حمنة �ستت�سرف ب�سكل طبيعي عند املحنة
م�سبقا منه  حذرته  حمذور  يف  وقع  ب�سخ�ض  ت�سمت  ان  • اياك 

اهلل ا�ستغفر  اقول  عندما  �سدقي  لعدم  اهلل  • ا�ستغفر 
ت�سيء  ان  لك  واليحق  مبادئك.....  حما�سن  تظهر  ان  احلق  لك   •

ملبادئ االخرين
ابتعدنا عنه  فلو  باالبتعاد عنه و�ستمه...  املنكر ال  بتغيري  امرنا  • اال�سالم 

فمن �سيغريه اىل معروف....فاالر�ض امليتة ان مل ن�سقها تبقى ميتة
توؤ�س�ض ف�سائية ولكن  • بارادتك تكتب مقال توؤلف كتاب ت�سدر جملة 

م�ستحيل بارادتك تك�سب املتلقي 
فانه  املوت  اىل  احل�سد  يذهب  وعندما  حق  فانه  املوت  ياتينا  عندما   •

على حق
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تاأتي االأفكار 
االإبداعية ؟

اأين ومتى
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العمل
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اثناء املحا�سرة اململة

ال�سري ليال ً
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الريا�سة

الدرا�سة

109ال تقراأين قراءة �سطحية



9

العمل اململ

قبل النوم
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اال�ستحمام

ال�سيارة
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وجهة نظري حول االإبداع

هذا الت�سنيف غري �سحيح
 

مر  متر  فر�سة  وهي  اأي حلظة  يف  تاتي  االبداع  فكرة  او  االبداع  م�سالة  ان 
ال�سحاب فعلى من يتقن لغة االبداع عليه ان يدون الفكرة حاملا تخطر على 
باله ، فالفكرة يف بع�ض االحيان تاتي اثناء ال�سالة او اثناء الطعام او اثناء 
قراءة كتاب معني ومن خالل افكار الكتاب تاتيه فكرة رائعة واما بالن�سبة 
لالماكن الع�سرة التي ذكرها من يعتقد انها اف�سل ع�سر اماكن فانها �سمن 
ب�سكل  متر  بل  باالجواء  تتاثر  ال  فالفكرة  االبداع  فكرة  فيها  تاتي  اماكن 

خاطف وهنالك من يكون موهبة فتتزاحم عليه االفكار االبداعية. 
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االأنرتنت ؟
وقفة مع
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�إعالن
اأدناه  العناوين  على  مرا�سلتنا  الكرام  القراء  االخوة  من  ارجو 
للتعرف على راأيكم الكرمي بالكتاب وذكر املواقف التي ت�ستحق 
وقفة ب�سبب الكتاب مع تعقيباتكم التي ت�ساهم يف اال�ستمرار 
باإ�سدار )ال تقراأين( مع جزيل �سكري و�سكر قلمي لكل القّراء 

االعزاء..

hussnen1994@yahoo.com
في�سبوك )�سامي جواد كاظم ، �سورة كتاب ال تقراأين(.

لالت�سال : 07٨01112650 )فايرب(            
جملة   - الن�سر  �سعبة   - املقد�سة  احل�سينية  العتبة  مراجعة  او 

االحرار.
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