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ال تقر�أين قراءة �سطحية
ال تقر�أين بحثا عن اخطائي
ال تقر�أين بعواطفك فقط
ال تقر�أين لكي تنتقدين
ال تقر�أين لكي تعلم فقط من غري ان تتعلم وتُعلم
جمموعة ق�ص�ص وخواطر البع�ض منها حقيقي والبع�ض االخر خيايل ولكنها ال
تخلو من حكمة ،،،جمموعة انتقيتها من �صندوق بريدي ومن بع�ض مواقع ال�شبكة
العنكبوتية ومن تاليفي وحررتها بلغة ب�سيطة يفهمها ال�شارع العراقي � ،ضمنت الكتيب
بع�ض ال�صور امل�ؤثرة لتزيد من دغدغة م�شاعر القارئ وجتعله ينظر اىل نف�سه ماذا قدم
الخرته ؟ وهل �سيتغري نحو االف�ضل؟.
بع�ض الق�ص�ص فيها نوع من الطرافة الغاية منها ترطيب اجلو بلطافة ونامل ر�ضا اهلل عز
وجل عن جهدنا املتوا�ضع هذا .
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�إهداء..
اهدي هذا اجلهد املتوا�ضع وثوابه اىل ال�شهداء الذين �سقطوا
حتت راية لبيك يا ح�سني منذ واقعة الطف وحتى يوم الظهور
دما�ؤهم انارت لنا الطريق واتاحت لعقولنا الب�صرية وقوت عرى
االميان يف �صدورنا مما اطلقت احلرية للقلم ليقول كلمته فيما
يقدر عليه من اجل االرتقاء باخالقنا حتى نكون قريبني من
اهلل عز وجل
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ب�سمه تعاىل

املقدمة..
هذه املجموعة ال�ساد�سة من الق�ص�ص واخلواطر التي اهديها للقارئ الكرمي
والذي ال ي�سعني اال ان اقدم امتناين و�شكري اجلزيل له ملتابعة هذا اال�صدار
و�س�ؤاله املتكرر عن العدد اجلديد حقيقة ان هذا االقبال هو الذي منحني الدافع
لكي اكمل معكم امل�سرية واال كما تعلمون مل يكن يف خلدي ان ا�صدر الثاين
وال الثالث ولكن رغبتكم اجلاحمة هي التي منحتني هذا الزخم املعنوي حتى
ال اخيب ظنكم فينا  ،ودائما اال�صعب من النجاح هو املحافظة على النجاح ،
وبا�صداركم ال�ساد�س هذا تكون منا�سبة ايقاد ال�شمعة الثالثة من عمر اال�صدار .
حقيقة اعتذر للقارئ الكرمي عن االخطاء املطبعية واالمالئية التي وقعت لبع�ض
الق�ص�ص و�سببه هو قبل ان ار�سل القر�ص اىل املطبعة ت�ستجد ق�صة ما فا�ضمنها
الكتاب على عجالة ويحدث اخلطا .
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اال�ستهالل
تارك الطلب ال ي�ستجاب له دعاء
روى علي بن عبد العزيز عند لقائه باالمام جعفر ال�صادق عليه ال�سالم قال :ما
فعل عمر بن م�سلم؟
قلت :جعلت فداك اقبل على العبادة وترك التجارة
فقال عليه ال�سالم :ويحه  ،اما علم ان تارك الطلب ال ي�ستجاب له دعوات؟
*تعليق
على روعة العبارة التي قالها االمام الصادق عليه السالم فهنالك
البعض ممن ال يتقن عمله مع امكانيته على االفضل راجيا من
اهلل ان يرزقه معتقدا انه مهما فعل فان المكتوب واقع.

هذا لي�س جمنون
مر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه واله وهو مع ا�صحابه ف�سمع بع�ض القوم يقولون
هذا جمنون انه جمنون
فقال �صلى اهلل عليه واله  :بل هذا رجل م�صاب � ،إمنا املجنون عبد او امة ابليا
�شبابهما يف غري طاعة اهلل
*تعليق
وانت ايها الشاب  ،وانت ايتها الشابة اين ستبليا عمركما؟ الخيار
لكما

ال تقر�أين قراءة �سطحية 6

13

الزهراء عليها ال�سالم اوىل بالف�ضائل
عن االمام الر�ضا عليه ال�سالم انه قال  :ان امراة �سالت ابا جعفر الباقر عليه
ال�سالم فقالت :ا�صلحك اهلل اين متبتلة
فقال لها  :وما التبتل عندك؟
قالت :ال اريد الزواج ابدا
قال :ومل؟
قالت :التم�س يف ذلك الف�ضل
فقال عليه ال�سالم  :ان�صريف فلو كان يف ذلك ف�ضل لكانت فاطمة عليها
ال�سالم احق به منك انه لي�س احد ي�سبقها اىل الف�ضل .
*تعليق
اي ان الزهراء عليها السالم هي القدوة في اي عمل له الفضل
على اخالقنا.

هذا طلب االخرة
قال رجل البي عبد اهلل ال�صادق عليه ال�سالم  :واهلل �إنا لنطلب الدنيا ونحب
ان ن�ؤتاها
فقال عليه ال�سالم :حتب ان ت�صنع بها ماذا ؟
قال :اعود بها على نف�سي وعيايل وا�صل بها وات�صدق بها واحج واعتمر
فقال عليه ال�سالم :لي�س هذا طلب الدنيا ،هذا طلب االخرة
*تعليق
الدنيا هي الوسيلة لتحقيق الفوز باالخرة
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عليك بال�شباب
دخل ابو جعفر االحول وهو من ا�صحاب االمام ال�صادق عليه ال�سالم وكان
مبلغا ومعلما لفقه اهل البيت عليهم ال�سالم دخل على االمام ال�صادق عليه
ال�سالم فقال له عليه ال�سالم :كيف ر�أيت م�سارعة النا�س �إىل هذا الأمر
ودخولهم فيه؟
قال واهلل �إنهم لقليل ولقد فعلوا و�إن ذلك لقليل.
فقال عليه ال�سالم  :عليك بالأحداث ف�إنهم �أ�سرع �إىل كل خري ( االحداث:
ال�شباب)
*تعليق
تركيز المعصوم عليه السالم على الشباب وذلك النه الطاقة
االمثل نحو االفضل.

�صربامري امل�ؤمنني
روي ان امري امل�ؤمنني عليه ال�سالم مر بق�صاب وعنده حلم �سمني
فقال :يا امري امل�ؤمنني هذا اللحم �سمني ا�شرت منه
فقال عليه ال�سالم  :لي�س الثمن حا�ضرا
فقال  :انا ا�صرب يا امري امل�ؤمنني
فقال له  :انا ا�صرب عن اللحم
*تعليق
هلل درك خليفة المسلمين واالموال بيدك وتزهد فيها وتعيش
حياة الفقراء.
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�صفات �صديقي
طلب رجل من االمام احل�سن عليه ال�سالم �أن يكون �صديقا له وجلي�سا
فقال عليه ال�سالم له � :إياك �أن متدحني  ،ف�أنا �أعلم بنف�سي منك �أو تكذبني
ف�إنه ال ر�أي ملكذوب � ،أو تغتاب عندي �أحدا .
فقال الرجل ائذن يل يف االن�صراف .
قال عليه ال�سالم  :نعم �إذا �شئت .
ق�ضاء حق امل�سلم

وروي عن زرارة قال :
ح�ضر �أبو جعفر ( عليه ال�سالم ) جنازة رجل من قري�ش و�أنا معه وكان فيها عطاء
ف�صرخت �صارخة  ،فقال عطاء  :نِ ّ
لرنجعن .
لت�سكت �أو
ّ
قال  :فلم ت�سكت  ،فرجع عطاء  ،قال  :فقلت لأبي جعفر ( عليه ال�سالم ) ّ � :إن عطاء قد
ال�صارخة .
رجع  ،قال  :ومل ؟ قلت �صرخت هذه ّ
لرنجعن فلم ت�سكت فرجع .
فقال لها  :لت�ستكِ ّن �أو
ّ
فقال  :ام�ض بنا فلو �أنّا �إذا ر�أينا �شيئاً من الباطل مع احلقّ تركنا له احلقّ  ،مل نق�ض حقّ
م�سلم .
قال  :فل ّما �ص ّلى على اجلنازة قال ول ّيها لأبي جعفر  :ارجع م�أجوراً رحمك اهلل ف�إنّك ال
تقوى على امل�شي ف�أبى �أن يرجع .
قال  :فقلت له  :قد �أذن لك يف ال ّرجوع ويل حاجة �أريد �أن �أ�س�ألك عنها .
فقال  :ام�ض فلي�س باذنه جئنا وال باذنه نرجع � ،إنمّ ا هو ف�ضل و�أجر طلبناه فبقدر ما يتبع
اجلنازة الرجل ي�ؤجر على ذلك
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حكاية تاليف كتاب التقراين
كيف بدات امل�سرية ؟
اود ان اطلع القارئ الكرمي كيف جاءت الفكرة وكيف قمت بالتاليف وماهي
املعايري التي اعتمدتها يف التاليف ؟
الفكرة هي َم َل َكة تاتي متى ما �شاءت وترحل متى ما �شاءت ومدة غزلها
مع عقلي ثوان فا�سارع لتدوينها ومن ثم درا�ستها لرمبا تكون غري �صاحلة او
بحاجة اىل افكار اخرى تدعمها � ،شغل الكاتب دائما هو كيف ي�ؤثر يف
القارئ ؟ وهذا التاثري يكون وفق مبادئ الكاتب فهنالك من يكتب �أي
�شيء حتى يقال عنه انه كاتب بغ�ض النظر عن ايجابية او �سلبية املعلومة بل
البع�ض يتق�صد بال�سلبي الن غايته الهدم  ،وهناك من يتقن اختيار الكلمة
التي يكتبها حتى يقال عنه كاتب  ،واالهم من الكتابة هو اال�سلوب الذي
ي�ستطيع الكاتب التاثري بالقارئ  ،وهذا اال�سلوب ياتي من خالل درا�سة
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نف�سية القارئ بالدرجة االوىل ومن ثم ثقافته  ،ومن ثم غرائزه .
وانا اجتول يف احد معار�ض الكتاب يف احدى اجلامعات وجدت عزوف تام
من قبل الطلبة يف القراءة او �شراء الكتب بل االغلب وجدته يتجول يف
املعر�ض ويت�صفح الكتب من غري ان ي�شرتيها القلة القليلة هي من ت�شرتي
الكتب  ،ومن جانب ثان انتبهت اىل امل�ستوى الثقايف له�ؤالء ال�شباب بحيث
ان احد طلبة كلية ال�شريعة وجه له �س�ؤال من هو م�ؤلف كتاب الكايف اجاب
بحار االنوار!!!  ،من هنا بدات افكر يف كتاب ي�ؤثر بالقارئ الكرمي وان كان
الهدف هم ال�شباب اال انني حاولت ان اجمع بني كل امل�ستويات  ،وهلل
احلمد من خالل ردود االفعال اعتقد بف�ضل من اهلل وبركات احل�سني وفقت
بع�ض ال�شيء يف هذا  ،اعود لل�شباب  ،فاغلب ال�شباب هم غريزة وذكاء
وخالف تعرف وطاقة ومغامرة ،فكيف لنا ان جنمع هذه اخل�صال يف كتاب ؟
اول تفكريي هو عنوان الكتاب فهنالك عناوين كال�سيكية يعلم القارئ
حمتواها من عنوانها لهذا ال ي�شرتيها ،املادة يف الكتاب  ،يجب ان تكون
جديدة وب�سرد يدغدغ م�شاعر وغرائز وعقول ال�شباب  ،واالف�ضل ا�ستخدام
اال�ستدراج  ،بحيث من خالل القراءة اجعله يف �شوق الكمال املو�ضوع .
بدات اجمع مفردات الكتاب بني تاليف الق�ص�ص من واقعنا املعا�صر وبني
جتميع ق�ص�ص واقعية قمت بتحريرها وكتابتها با�سلوب يتفق وعقلية القارئ
 ،ا�ضفت اليها ق�ص�ص من االدب االجنبي بتغيري احلوار وابطال الق�صة اما
ا�صل الفكرة هي لي�ست يل وقد ا�شرت يف مقدمة الكتاب عن امل�صدر.
وجاء الكتاب بل اال�صح الكتيب بعنوانه الغريب ال تقراين كلمة كبرية
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وعبارة �صغري قراءة �سطحية حيث ا�شرفت على ت�صميم الغالف بنف�سي
ومب�ساعدة امل�صمم يف تاليف بع�ض مفردات الغالف.
�ضمنت الكتاب بع�ض ال�صور امل�ؤثرة ال�سيما العدد االول  ،الن ال�صورة لها
دور يف جذب القارئ.
كل من يقرا العنوان ياخذه الف�ضول ما�سر هذا العنوان ؟ حقيقة مل اكن اتوقع
انها �ستنفذ  ،وبالفعل بدات املطالبة بطبعة ثانية وعدد ثان  ،جاءت الطلبات
ال�شفهية والتحريرية تتواىل علينا  ،وعن بع�ض املواقف التي ح�صلت يل مع
الكتاب �ساذكرها بعد هذا املو�ضوع  ،وبالفعل �شمرت عن �ساعدي واطلقت
العنان لتفكريي وبدا االرق ي�سلب ليلي حتى امتكن من انتقاء افكار ق�ص�ص
مب�ستوى اال�صدار االول ان مل تكن اقوى  ،فالنجاح ا�سهل من احلفاظ عليه،
فكان الثاين والثالث والرابع واخلام�س وهاهو ال�ساد�س .
طبع العدد االول �ست مرات والثاين اربع مرات والثالث ثالث مرات
والرابع مرتني واخلام�س مرة واحدة  ،جمموع الن�سخ قرابة  35الف ن�سخة
نفذت  ،با�ستثناء ال�ساد�س الذي بني يديك.
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مواقف وردود افعال
معلمة ت�شرتي كمية لتوزعها وقف
التقت احدى االخوات وهي من الب�صرة بنا وطلبت منا ان ن�سمح لها ب�شراء الف
ن�سخة وب�سعر مدعوم وتكتب عليه وقف على روح اخيها ال�شهيد يف الب�صرة ،
فقلت لها اما كتابة وقف فلك هذا واما ال�سعر املدعوم فلي�س بامري بل بامر ادارة
العتبة فيمكنك كتابة طلب بهذا اخل�صو�ص.
�شخ�ص يوقفني و�سط الطريق
وانا يف طريقي مع زميل يل اىل مكان معني لغر�ض اجناز عمل كلفت به اوقفني
�شخ�ص وقال يل ال�سالم عليكم فاجبته وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته
قال يل هل ت�سمح يل ؟ قلت له مباذا ؟ قال بان اقبلك ...فاحت�ضنني وقبلني وقال
هذه امانة او�صيت بها ان اقبلك حاملا اراك وكنت اتابعك حتى عرفتك  ،قلت له
وما هو ال�سبب؟ قال  :كتابك ال تقراين  ،عا�شت ايديك
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�شيخ من الهند يطلب لقائي
جاءين طلب ان احد االخوة يف اال�ستعالمات يود لقاءك  ،خرجت له بعد
ال�سالم والرتحاب جل�سنا معا وبدات بالكالم تف�ضل �شيخنا اجلليل امر خدمة
انا حا�ضر  ،بالرغم من انه ا�صغر مني �سنا اال انني انتبهت اىل ارتباكه فقلت له
ما اخلرب ؟ قال  :حقيقة انا �سعيد بلقاءك  ،قلت نحن ا�سعد �أي خدمة ا�ستطيع ان
اقدمها لك ؟ اجابني  ،انا اعمل يف اذاعة لبيك يازهراء الناطقة بالعربية يف الهند
 ،وقد اعجبنا بكتابك هذا هناك ،وبدانا نقدم حلقات عنه اود ان اجري معك
لقاء م�صور العر�ضه من على موقعنا على االنرتنيت  ،قلت له اما اللقاء فنعم
واما ال�صورة فانا ا�سف  ،وطلب مني العنوان على هذه الربامج اجلديدة الفايرب
والوت�ساب  ،فقلت له ال اعرف ا�ستخدامها ولكن هذا عنواين االلكرتوين متى
ما رغبت باللقاء ار�سل يل ر�سالة .
ال�سيد اال�شكوري
التقيت ب�سماحة ال�سيد احمد احل�سيني اال�شكوري يف قم بوا�سطة ال�شيخ احمد
احلائري  ،وهذا الرجل حمقق كبري وال وقت لديه ليطالع كتب خارجية اال من
�صنف تاليفاته وحقيقة وقفت و�سط مكتبته فانبهرت مبجموعته الكتبية القيمة
وبعد التعارف اهديت له جمموعة من كتبي  ،ومن ثم تناولنا احلديث عن
الرتاجم والعلماء  ،وعند خروجنا ا�صر على تناول الغذاءغدا عنده  ،لبينا الدعوة
وبعد جلو�سنا وقبل احلديث قال يل ال�سيد اال�شكوري توقف واهلل لقد دمعت
عيني عندما قرات كتابك ال تقراين وخ�صو�صا احدى ق�ص�صه  ،انه كتاب جيد
ولكن بحاجة اىل لغة متينة وادبية قلت له ان �سر الكتاب هو اللغة الب�سيطة ولو
جعلتها ادبية قد اخ�سر ن�صف القراء ان مل يكن االكرث.
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وعند زيارته لنا يف كربالء �سالني ما اخبار ال تقراين ؟ قلت له هذا اجلزء االخري
( اخلام�س ) فقرا العنوان قراءة ذكية وقال ال تقراين  ....قراءة لطيفة
�شخ�ص طلب ترجمة الكتاب يف ال�سويد
احد االخوة املغرتبني يف ال�سويد من ا�صل عراقي اثناء زيارته للعراق واطلع على
هذا الكتاب طلب مني ان اجيزه لرتجمة الكتاب مع حذف بع�ض الق�ص�ص
االجتماعية التي ال تتفق والثقافة ال�سويدية مثال الق�صة التي حتث على النظافة
 ،فقلت له لك ذلك
اطفايل ال يقراون درو�سهم ويقراون ال تقراين
احدى املدر�سات طلبت لقائي  ،وبعد اللقاء بدات هي باحلديث  ،ا�ستاذ كيف
تو�صلت اىل تاليف هذا الكتاب ؟ بتوفيق من اهلل عز وجل وبركة االمام احل�سني
عليه ال�سالم  ،هل تعلم ان اطفايل الذين ال يحبون القراءة وال يقراون درو�سهم
قراوا هذا الكتاب اكرث من مرة  ،قلت لها طيب هنالك فكرة �سديدة اكتبي على
كتبهم املدر�سية ال تقراين حتى يقراوها ....
يف عيد املعلم وزع الكتاب هدايا
عند لقائي باحد االخوة قال يل لقد تذكرتك باالم�س  ،قلت له خري ان �شاء اهلل
،نعم خري لقد كنا مدعوين يف حفلة لعيد املعلم وهل تعلم ماذا وزعت املديرة
هدايا للمعلمات ؟ كال  ،لقد وزعت كتابك التقراين ملا فيه من مواعظ وحكم .
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خطيب حر�ص على �شراء ال تقراين
احد االخوة ذكر يل ان يف منطقته جاء خطيب لكي يخطب يف جمل�س اقيم يف
منطقتنا فهل تعلم ماذا وجدت عنده ؟ كال ال اعلم  ،لقد وجدت بيده االجزاء
اخلم�سة لكتابك ال تقراين اهدتها له احدى امل�ؤ�س�سات  ،فوجدته يطالعها ب�شغف
ويثني على امل�ؤلف .
م�ؤ�س�سة لتنمية املوارد الب�شرية
تطلب جمموعة من الكتاب
ات�صلت بي احدى املكتبات لتنقل يل طلب احدى امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة بتنمية
املوارد الب�شرية بانها تريد ع�شرين دورة من كتاب ال تقراين وكان الكتاب الزال
يف املطبعة فقلت له ان �شاء اهلل خالل ايام �سينجز  ،وبالفعل بعد اجنازه ار�سلت
لهم ما ارادوا فات�ضح انهم ي�ستعينون بها عند عقد الدورات لتنمية املوارد الب�شرية

ال تقر�أين قراءة �سطحية 6

23

مدر�س يطالب بهدايا مقابل النجاح
قبل بدء االمتحانات ال�شفهية الخر ال�سنة بع�ض الطلبة قاموا بزيارة مدر�س
اللغة االنكليزية اىل بيته وتقدمي بع�ض الهدايا للمدر�س كي ي�ساعدهم على
النجاح ،فقال لهم املدر�س انا اقبل هديتكم ولكن لي�س اليوم بل غدا بعد
انتهاء االمتحان ال�شفهي واذا كنتم تتاملون بان ا�ساعدكم يف االمتحان
فتيقنوا انني �سا�ساعدكم بحيث حت�صلون على درجة كاملة ومن ثم قدموا
يل الهدايا ما رايكم ؟
�سننتظر غدا كما تريد
وجاء غدا واجتمع الطلبة بكاملهم وقبل بدء االمتحان بد�أ اال�ستاذ متحدثا
 :من امل�ؤكد البع�ض قرا جيدا وا�ستعد لالمتحان والبع�ض مل يقرا او انه
مل ي�ستوعب املادة ولكنه يرغب بالنجاح وعليه �ساعر�ض عليكم عر�ضا ان
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وافقتم عليه �سينجح كل الطلبة بدون ا�ستثناء ،
عر�ضي هو كل من مل يحفظ املادة جيدا ويخ�شى ان ير�سب فلي�سجل ا�سمه
وياتني بهدية حتى امنحه درجة النجاح ..
انذهل الطالب من هذا العر�ض  ،فالذي م�ستعد لالمتحان ا�ستغرب كيف
يقول هكذا املدر�س  ،والذين جا�ؤوه باالم�س لتقدمي الهدايا لغر�ض ان
ينجحهم ارتبكوا وال يعلمون ماذا يفعلون
اعاد املدر�س الطلب وهو ينظر اىل الذين جا�ؤه باالم�س هل يريد احد ان
يقدم يل هدية مقابل جناحه يف االنكليزي ؟
مل يتجرا احد على ان يتقدم بهدية
اذا كلكم واثقون بانكم �ستنجحون فلنبدا االمتحان ولكم احلق بالرتاجع
اثناء االمتحان بان تعلن ان�سحابك وانك تف�ضل ان تقدم يل هدية ثمنا
للنجاح
وا�ستمر املدر�س باالمتحان من غري ان يتقدم طالب بهدية وبالفعل ر�سب
الذين جا�ؤوه باالم�س لتقدمي هداياهم
وهنا حتدث اال�ستاذ بالعموم من غري ذكر ا�سماء قائال ان البع�ض كان يرغب
بان يقدم يل هدية باالم�س واليوم انا انتظر يف بيتي ان يقدمون يل الهدايا
فاتقبلها .
وعند امل�ساء طرقت الباب واذا باحد الطلبة جاء بهدية للمدر�س قائال انا
جئت بالنيابة عن زمالئي الذين جئناك باالم�س الننا خجلون  ،هذه لكم
يا ا�ستاذ على اعظم در�س لقنتنا به باالم�س فلو كنت م�ستعدا لالمتحان ملا
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فكرت بهذه الطريقة ال�سخيفة  ،وحقا كم خجلت وانت تتقدم بعر�ضك
علينا يف قاعة االمتحان  ،فلو كان ت�صرفنا �سليم لوافقنا على طلبك امام
الطالب ولكننا �شعرنا باالحراج واخلجل  ،واعدك بانني وزمالئي �سنذل
ق�صارى جهدنا يف االمتحان التحريري
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�ضابط �سيطرة تفتي�ش
الو�ضع يف العراق جعل منظر �سيطرات التفتي�ش امر مالوف وحتى تكون
هنالك متابعة على عمل هذه ال�سيطرات يقوم بع�ض ال�ضباط باجراء
اختبارات لهذه ال�سيطرات لريى مدى حر�صهم و�ضبطهم لواجباتهم
واليكم احدى هذه االختبارات
اوقف �ضابط �سائق دراجة وقال له هل متر عرب تلك ال�سيطرة ؟
اجاب  :نعم
طيب اريد ان اخترب ال�سيطرة و�سا�ضع يف الدراجة رمانة يدوية كاذبة والتقل
لهم �شيئا الرى هل �سيكت�شفونها ام ال ؟
وافق �سائق الدراجة وبالفعل و�ضعت حتت املقعد ووقف جانبا ال�ضابط
بحيث ال يراه احد .
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اجته �سائق الدراجة باجتاه ال�سيطرة فاوقفه الع�سكري لي�ساله عن الباج ،
فبادره ال�سائق ان يف الدراجة رمانة كاذبة و�ضعها �ضابط كي يختربكم فحتى
ال تتعاقبون قم بواجبك وفت�ش  ،وبالفعل قام الع�سكري بتفتي�ش الدراجة
وب�شكل متثيلي فاوقف �صاحب الدراجة وات�صل بال�ضابط كي يخربه ويف
هذه االثناء مر �شخ�ص اخر يقود دراجته �سلم عليهم ومر من غري تفتي�ش .
جاء ال�ضابط فاخربه الع�سكري يف ال�سيطرة مبا عمل
فقال ال�ضابط وما هو االجراء الذي اتخذته ؟
اوقفت �صاحب الدراجة
اذا ات�صل بالآمر وبلغه عن هذه احلالة واودع �سائق الدراجة التوقيف ؟
هنا انفعل �سائق الدراجة وبدا بال�صياح قائال لل�ضابط  :امل ت�ضع انت هذه
الرمانة الكاذبة يف دراجتي لكي تخترب ال�سيطرة ؟
ال�ضابط  :وكيف �صدقت انت بانني �ضابط ؟
بدلتك ورتبتك
وهل االرهابي ال ي�ستطيع ان يقوم بذلك؟
فبقي امل�سكني مبهوتا ال يعرف ماذا يقول ولكنه التفت اىل الع�سكري وقال
له امل اقل لك بان يف الدراجة رمانة ؟
ال مل تقل يل بل نحن اكت�شفنا ذلك
النه ال ي�ستطيع ان يقول امام ال�ضابط احلقيقة
فغ�ضب �سائق الدراجة وقال للع�سكري هل تق�سم على ذلك ؟
ال�ضابط  :اذا كنت قلت لهم اذا خنت االتفاق
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انا اعتذر
ال�ضابط اذا مل تتعاون مع رجال ال�سيطرة ال ن�ستطيع الق�ضاء على االرهاب
دعوه يذهب
�شكر ال�ضابط وذهب وهنا �صاح ال�ضابط على الع�سكري بعد ما اكت�شفتم
هذا ال�شيء ملاذا ان�شغلتم به وتركتم من بعده مير من غري تفتي�ش ؟
ال  ...مل يح�صل ذلك؟ بل مر احد اال�شخا�ص املعروفني من هنا
الي�س ذلك الواقف؟
نعم
نادوا عليه
نادى احد اال�شخا�ص عليه فاتى وقال لهم ال�ضابط فت�شوا دراجته فوجدوا
رمانة كاذبة
فقال لهم هذا در�س اياكم ان تن�سوه ال يعني من تقومون بتفتي�شه حتى وان
كان احد اخوتكم بانكم ال تثقون به بل ان الواجب يحتم عليكم ذلك النه
لرمبا قد يكون مهدد للقيام بعمل تخريبي فعند التفتي�ش جنه�ض هذا العمل .
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حكمة بهلول
ات�صل �شخ�ص ببهلول ليخربه مبقدار املبلغ الذي مت حتويله اليه وا�سم ال�صراف
الذي ي�ستلم منه واكد له بانه حول املبلغ وما عليه اال الذهاب اىل �صاحب
املحل لكي ي�ستلم املبلغ  ،وبالفعل ذهب بهلول اىل حمل ال�صريفة املق�صود
،دخل املحل �سلم على احد االخوة العاملني فقال له تف�ضل هل تر�سل
حوالة ام ت�ستلم ؟
قال بهلول :بل ا�ستلم
با�سم من ومن اين؟
با�سم بهلول من الب�صرة
دقق يف اال�سماء فلم يجد ا�سم بهلول فقال له ان ا�سمك غري موجود
عفوا ان املر�سل للمال ات�صل بي االن وقال انه ار�سل املبلغ باالم�س وميكنني
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ا�ستالمه االن
اجابه بت�ضجور هل انا اكذب ؟
ال عفوا ولكن هل باالمكان االت�صال بفرعكم يف الب�صرة للتاكد ؟
عفوا تعليمات املحل ال ت�سمح بذلك
اخرج بهلول هاتفه لكي يت�صل ب�صاحبه فنهاه �صاحب املحل قائال امل تقرا
التعليمات ال يجوز االت�صال داخل املحل .
عفوا انا بام�س احلاجة للمال
اخرج وات�صل ب�صاحبك
تامل بهلول كثريا لهذا املوقف وبعد االت�صال ات�ضح ان �صاحب املحل ال
يح�سن القراءة .
وبعد ا�سبوع مت حتويل مبلغ اخر من نف�س ال�شخ�ص اىل نف�س املحل  ،دخل
بهلول اىل �صاحب املحل وقال له يل مبلغ مت حتويله من الب�صرة با�سم بهلول
وامتنى ان تدقق يف اال�سماء .
راجع اال�سماء فوجد ا�سمه ومقدار املال فقال له اعطني هويتك
اعطاه الهوية بعد التاكد �سلمه و�صل فيه مقدار املال لكي ي�ستلمه من امني
ال�صندوق  ،قرا الو�صل بهلول فقال للكاتب اعتقد ان املبلغ املكتوب اكرث
من املبلغ الذي حوله يل �صديقي فهل ميكنك االت�صال بفرعكم يف الب�صرة
للتاكد ؟
طبعا
ات�صل وتاكد ان املبلغ �صحيح فقال له بهلول ولكن �صاحبي ذكر يل اقل من
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هذا املبلغ هل ت�سمح يل بان ات�صل به التاكد
فقال له نعم تف�ضل
ات�صل به بهلول فقال له ال املبلغ �صحيح
هنا �سال بهلول �صاحب املحل لقد جئتكم قبل ايام وقد رف�ضتم ان تت�صلوا
بفرعكم ومنعتموين من ات�صل انا وقلتم ممنوع  ،اليوم كيف ا�صبح م�سموح؟.
مع اال�سف عندما تقت�ضي م�صلحتنا خالف ال�شرع والقانون
واالخالق ال نبال املهم ان نقوم مبا نعتقده فيه فائدة لنا
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يف احد اجلوامع رجالن يتحدثان بامور عامة وبهلول ي�ستمع اليهما من غري
ان يتدخل وجرى احلديث بينهما اىل ذكر حادثة عن احد الفقهاء فقال
الرجل ل�صاحبه لقد ذكر يل احد ا�صدقائي بانه عر�ضت على هذا الفقيه
�صورة الحد وكالئه وهو جال�س يف مكتبه واىل جنبه امراة غريبة وقيل له
ان وكيلك عر�ض على هذه املراة الزواج مقابل م�ساعدتها ماليا ،فتامل الفقيه
وقرر طرد وكيله هذا وحجب عنه الوكالة فاجابه الرجل االخر  :ان مثل هذا
احلكم باطل كيف لهذا الفقيه ان يحكم بامر من غري ان ي�ستمع اىل قول
وكيله وهذا يعني ان هذا الفقيه غري عادل وال يجوز ال�صالة خلفه النه حكم
باطل  ،فلو راى بعينه �شخ�ص ي�شرب اخلمر ال يجوز ان يحكم قبل ان ي�ستمع
اىل اقواله حتى يعلم ال�سبب فلرمبا هنالك امر خفي عليه كان يكون �شارب
اخلمر ال يعلم انه خمر  ،هذه هي العدالة وطاملا ان الفقيه حكم بطرد وكيله
من غري اال�ستماع اليه فهو غري عادل وانا بدوري �سوف امتنع من ال�صالة
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خلفه.
هنا بهلول انتبه اىل هذا الكالم فاعتذر لهذا الرجل وقال يل هل ت�سمح يل
بان اتدخل ؟
فقال له تف�ضل
فقال بهلول  :انت حكمت على عدم عدالة الفقيه النه مل ي�ستمع اىل
الطرف االخر وا�صدر حكمه .
اجابه الرجل نعم وهل يف هذا خلل؟
قال بهلول  :بل عني ال�صواب ولكني ا�سالك كيف حكمت على الفقيه بانه
فاقد للعدالة ومل ت�ستمع اليه ؟
اتامرون النا�س بالرب وتن�سون انف�سكم
اتطالبون النا�س بااللتزام باالخالق والعدالة وانتم اول من يخالف ؟
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يف نهاية ال�شهر الرابع وطلبة املدار�س عاكفون على القراءة ا�ستعداداً
لالمتحانات النهائية لل�صفوف غري املنتهية  ،وانا يف طريقي اىل بيتي ا�شار يل
�صبي عمره تقريبا خم�سة ع�شر �سنة ومالب�سه رثة وبيده كرة وباالخرى فردة
حذائه وهو يعرج يف م�شيته  ،وقفت له تف�ضل
قال يل عمو ممكن تو�صلني بطريقك
قلت له تف�ضل
وبعد ركوبه انطلقت �سالته ماهذا احلال الذي انت عليه ؟
اجابني لقد ا�صيب ا�صبعي اثناء لعب الكرة وال ا�ستطيع ال�سري لهذا طلبت
منك ان تو�صلني
هل انت طالب مدر�سة ام تارك املدر�سة ؟
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ال انا طالب يف ال�صف الثاين متو�سط
هنا ا�ستغربت فبدات ان�صحه تارة واوبخه تارة اخرى فقلت  :له  :املفرو�ض
ان تكون يف مثل هذه االيام مكبا على القراءة واملراجعة الن م�صري ال�سنة
الدرا�سية يتوقف على االمتحانات النهائية وانت ترى ه�ؤالء الطلبة يف
احلدائق ويف بيوتهم ويف املكتبات يواظبون على القراءة كي ينجحوا فلماذا
ال تكون مثلهم؟
اجابني  :عمو امي قالت يل من يتعب يلعب  ،وانا طوال ال�سنة اقرا حتى
ا�ستطعت ان اح�صل على االعفاء التام وها انا العب االن .
اذهلني يف كالمه ولكن �شكله يدل على الفقر ويف نف�س الوقت �سالته ماذا
يعمل ابيك ؟
قال انا يتيم
هنا اخذتني الرع�شة واالعتزاز واالعجاب بهذا الولد ولكنني فجاة راودين
�شك خبيث قلت من يقول انه ي�صدق وحتى اعلم قلت له اين بيتكم فانا
اريد ان او�صلك اىل دارك النك طالب ناجح
فا�شار يل اىل مكان بيته وبالفعل ذهبت اىل ذلك املكان ونزل من ال�سيارة
و�شكرين ونظرت اىل بيته فاذا هو بيت ايل لل�سقوط  ،تركته اىل ان دخل بيته
�سالت العطار الذي بقرب البيت عن هذا البيت وهذا الطفل فقال يل ان
هذا الطفل معجزة يف الذكاء وامه معجزة يف الرتبية واالخالق .....
اياك ان تقيم ال�شخ�ص على �شكله
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اياك ان حتكم على �شخ�ص قبل ان ت�ساله
اياك ان ت�شكك قبل ان تتاكد
انظر اىل عظمة االم التي عو�ضت ولدها حمبة ابيه له
وحقا من يتعب يلعب
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التي�أ�س من رحمة اهلل
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حكم احد امللوك على جنار باملوت ،فت�سرب اخلرب �إليه فلم ي�ستطع النوم ليلتها
النجار من ككل ليلة فالرب واحد و�أبوابه كثرية !
قالت له زوجته :ايها ّ
نزلت الكلمات �سكينة على قلبه فغفت عيناه ،ومل يفق �إال على �صوت قرع
اجلنود على بابه �شحب وجهه ،ونظر �إىل زوجته نظرة ي�أ�س وندم وح�سرة على
ت�صديقها
فتح الباب بيدين ترجتفان ومدهما للحار�سني لكي يقيدانه قال له احلار�سان
يف ا�ستغراب :
لقد مات امللك ونريدك �أن ت�صنع تابوتا له
�أ�شرق وجهه ونظر �إىل زوجته نظرة اعتذار فابت�سمت
فالعبد يرهقه التفكري و الرب تبارك وتعاىل ميلك التدبري
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منذ �سنوات عدة كان لأحد مالك الأر�ض الزراعية مزرعة تقع بجوار ال�شاطئ
لعمال  ،ولكن معظم النا�س كانوا يرتددون
,وكان كث ًريا ما يعلن عن حاجته ّ
يف قبول العمل فى مزرعة بجوار ال�شاطئ ؛لأنهم كانوا يخ�شون العوا�صف
التي كانت تعربد عرب البحر الهائج الأمواج وهي ت�سبب الدمار على املباين
واملحا�صيل .
ولذلك عندما كان املالك يجري مقابالت الٍختيار متقدمني للعمل ،كان
يواجه يف النهاية برف�ضهم العمل .
و�أخ ًريا اقرتب رجل ق�صري ونحيف  ،متو�سط العمر للمالك. .
فقال له املالك  ":هل �أنت يد عاملة جيدة يف جمال الزراعة ؟
" ف�أجاب الرجل نحيف اجل�سم قائال  " :نعم ف�أنا الذي ينام عندما تع�صف
الرياح ! "
ومع �أنّ مالك املزرعة حتيرّ من هذه الإجابة �إال �أنه قب َِل �أن يعينه ب�سبب �شدة
ي�أ�سه من وجود عمال �آخرين يقبلون العمل يف مزرعته ..
�أخذ الرجل النحيف يعمل عمال جيداً يف املزرعة ،وكان طيلة الوقت م�شغوال
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من الفجر وحتى غروب ال�شم�س  ،و�أح�س املالك بالر�ضا عن عمل الرجل
النحيف .
ويف �إحدى الليايل ع�صفت الرياح بل زجمرت عالياً من ناحية ال�شاطئ ،فقفز
منزعجا من الفرا�ش ،ثم �أخذ بطارية واٍندفع ب�سرعة �إىل احلجرة التي ينام
املالك ً
فيها الرجل النحيف الذي ع ّينه للعمل عنده يف املزرعة ّثم راح يه ّز الرجل
النحيف وهو ي�صرخ ب�صوت عالٍ :
" اٍ�ستيقظ فهناك عا�صفة �آتية  ،قم ث ِّبت كل �شيء واربطه قبل �أن تطيرّ ه
الرياح " .
اٍ�ستدار الرجل �صغري احلجم مبتعداً يف فرا�شه وقال يف حزم :
" ال يا �س ّيدي فقد �سبق وقلت لك �أنا الذي ينام عندما تع�صف الرياح ! "
اٍ�ست�شاط املالك غ�ض ًبا من ردة فعل الرجل ،و خطر له �أن يطلق عليه النار يف
التو و اللحظة  ،ولكنه بدال من �أن ي�ضيع الوقت خرج عاجال خارج املنزل
لي�ستعد ملجابهة العا�صفة .
مب�شمعات ..والبقر يف احلظرية ،والطيور
ولده�شته اٍكت�شف �أن كل احلظائر مغطاة ّ
يف �أع�شا�شها  ،والأبواب عليها �أ�سياخ حديدية وجميع النوافذ حمكمة الإغالق
،وكل �شيء مربوط جيداً وال �شيء ميكن �أن يطري ...
وحينذاك فهم املالك ما الذي كان يعنيه الرجل العامل لديه ،وعاد هو نف�سه
�إىل فرا�شه لينام بينما الرياح تع�صف .
الدر�س امل�ستفاد من هذه الق�صة هو :
�أنه حينما ت�ستعد جيد ًا فلي�س هناك ما تخ�شاه هل ميكنك يا
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�أخي �أن تنام بينما رياح احلياة تع�صف من حولك ؟
لقد متكن الأجري �أن ينام لأنه كان قد �أ ّمن املزرعة جيد ًا.
ونحن ميكننا �أن ن�ؤ ِّمن حياتنا �ضد عوا�صف احلياة  ..بربط
نفو�سنا بقوه باهلل جل �ش�أنه..
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ن�صيحة معلم

يف �أحد الأيام �شعر �شاب �صغري بعدم الر�ضا عما يحدث حوله من �أمور،
فذهب �إىل معلمه ليعرب له عن معاناته ,ن�صحه املعلم ب�أن ي�ضع حفنة من امللح
يف ك�أ�س من املاء ثم ي�شربه  ،عاد ال�شاب �إىل بيته وفعل ما ن�صحه به املعلم
وعاد يف الغد لي�س�أله املعلم  :كيف وجدت طعم املاء ؟
قال ال�شاب وهو يب�صق �إنه مالح جداً!
�ضحك املعلم �ضحكة خفيفة ثم طلب منه �أن ي�أخذ نف�س حفنة امللح وي�ضعها
يف البحرية .
�سار االثنان بهدوء نحو النهر وعندما رمى ال�شاب حفنة امللح يف النهر قال
له املعلم واالن �إ�شرب من النهر ,و�أثناء ماكانت قطرات املاء تنزل من ذقنه
�س�أله :كيف ت�ستطعمه ؟ قال ال�شاب � :إنه منع�ش
�س�أل املعلم  :هل ا�ستطعمت امللح ؟ رد ال�شاب  :ال
وهنا ن�صح املعلم ال�شاب ال�صغري قائ ًال :
" �إن �آالم احلياة مثل امللح ال�صايف ال �أكرث وال �أقل فكمية الأمل يف
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احلياة تبقى نف�سها بال�ضبط ,ولكن كم املعاناة التي ن�ستطعمها يعتمد على
ال�سعة التي ن�ضع فيها الأمل ,لذا فعندما ن�شعر باملعاناة والآالم فكل ماميكن
�أن تفعله هو �أن تو�سع فهمك و�إح�سا�سك بالأ�شياء  ,ال تكن مثل الك�أ�س بل
كن مثل النهر يجري
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عن�صر الذكاء

جاء عن حذيفة بن اليمان انه قال :دعاين ر�سول اهلل ونحن يف غزوة اخلندق
فقال يل :اذهب اىل مع�سكر قري�ش فانظر ماذا يفعلون  ،فذهبت فدخلت يف
القوم (والريح من �شدتها ال جتعل احداً يعرف احدا) فقال ابو �سفيان  :يا
مع�شر قري�ش لينظر كل امرئ من يجال�س (خوفا من الدخالء واجلوا�سي�س)
فقال حذيفة  :ف�أخذت بيد الرجل الذي بجانبي وقلت :من �أنت يا رجل ؟
فقال مرتبكا � :أنا فالن بن فالن!.
وعن�صر الذكاء هنا�( ..أخذ زمام املبادرة والت�صرف بثقة تبعد ال�شك؟).
واي�ضا هذا موقف اخر.
ابوحنيفة

�أما �أبو حنيفة فتحدث يوما فقال :احتجت �إىل املاء بالبادية فمر اعرابي ومعه
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قربة ماء ف�أبى �إال �أن يبيعني اياها بخم�سة دراهم فدفعت �إليه الدراهم ومل
يكن معي غريها ..وبعد �أن ارتويت قلت :يا �أعرابي هل لك يف ال�سويق،
قال :هات ..ف�أعطيته �سويقا جافا اكل منه حتى عط�ش ثم قال :ناولني �شربة
ماء؟ قلت :القدح بخم�سة دراهم ،فا�سرتددت مايل واحتفظت بالقربة!!.
 ..وعن�صر الذكاء هنا (�إ�ضمار النية وخلق ظروف الفوز) !!
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يقال ان رج ًال عجوزاً كان جال�سا مع ابن له يبلغ من العمر � 25سنة يف
القطار .وبدا الكثري من البهجة والف�ضول على وجه ال�شاب الذي كان
يجل�س بجانب النافذة.
اخرج يديه من النافذة و�شعرمبرور الهواء و�صرخ "�أبي انظر جميع الأ�شجار
ت�سري ورائنا"!! فتب�سم الرجل العجوزمتما�شياً مع فرحة �إبنه.
وكان يجل�س بجانبهم زوجان وي�ستمعون �إىل ما يدور من حديث بني الأب
وابنه .و�شعروا بقليل من الإحراج فكيف يت�صرف �شاب يف عمر � 25سنة
كالطفل!!
فج�أة �صرخ ال�شاب مرة �أخرى�" :أبي ،انظر �إىل الربكة وما فيها من حيوانات،
�أنظر..الغيوم ت�سري مع القطار" .وا�ستمر تعجب الزوجني من حديث ال�شاب
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مرة �أخرى.
ثم بد�أ هطول االمطار ،وقطرات املاء تت�ساقط على يد ال�شاب ،الذي �إمتلأ
وجهه بال�سعادة و�صرخ مرة �أخرى �" ،أبي انها متطر  ،واملاء مل�س يدي ،انظر
يا �أبي".
ويف هذه اللحظة مل ي�ستطع الزوجان ال�سكوت و�س�ألوا الرجل العجوز" ملاذا
ال تقوم بزيارة الطبيب واحل�صول على عالج لإبنك؟"
هنا قال الرجل العجوز� ":إننا قادمون من امل�ست�شفى حيث �أن �إبني قد �أ�صبح
ب�صرياً الول مرة يف حياته ".
تذكر دائماً:
"ال ت�ستخل�ص النتائج حتى تعرف كل احلقائق"
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حكاية مقاول �أمريكي
ومك�سيكي وخليجي !..
مت طرح مناق�صة ل�صيانة �سور البيت الأبي�ض تقدم مقاول �أمريكي و مك�سيكي
و خليجي للمناق�صة ..
الأمريكي �أخذ مقا�سات ال�سور و تقدم ب�سعر  900دوالر �س�أله م�س�ؤول
البيت الأبي�ض :ملاذا  900دوالر؟
قال  400 :دوالر مواد  400 +دوالر عمالة و  100دوالر فائدتي !..
واملك�سيكي اخذ مقا�سات ال�سور وتقدم ب  700دوالر للمناق�صة وملا �س�أله
قال 300 :دوالر مواد  300 +دوالر عمالة و 100دوالر فائدتي !..
�أما اخلليجي بدون ما ياخذ �أي مقا�سات راح مل�س�ؤول البيت الأبي�ض وهم�س
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يف �أذنه:
�أنا �سعري  2700دوالر !! ..
م�سئول البيت الأبي�ض �صرخ فيه� :أنت جمنون ملاذا  2700دوالر؟!!!!
رد عليه اخلليجي بكل برود وبهم�س �شديد:
طول بالك  1000 ..دوالر لك…… و 1000دوالر يل …… .و
ونعطي املك�سيكي املقاولة.
وفاز اخلليجي باملناق�صة الن البيت االبي�ض خبري بهكذا مقاوالت.
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اتخذ الكثري من رجال الدين اليهود وامل�سيح الآيات القر�آنية التي تن�سب
�إىل �أنبياء اهلل جميعاً وحتديداً �إبراهيم ومو�سى وعي�سى عليهم ال�سالم قولهم
�أنهم م�سلمون ،منطلقا لت�سويغ التكذيب بالقر�آن العظيم ،على اعتبار �أنه ال
يوجد ثمة �شك لدى اليهود والن�صارى ب�أن مو�سى كان يهودياً لأنه جاء
باليهودية ،وعي�سى ن�صرانياً لأنه جاء بامل�سيحية.
من هنا ف�إن هناك �أهمية هائلة للكتاب الذي �أ�صدره م�ؤخراً ع�ضو الكونغر�س
الأمريكي مارك �سيلجاندر بعنوان ” �سوء فهم قاتل” ،والذي خ�ص�ص
ب�شكل �أ�سا�سي للإجابة على ال�س�ؤال التايل ” هل كان عي�سى م�سلماً �أم
م�سيحياً ؟ “.
يف برنامج ” لقاء اليوم “ ،الذي بثته قناة اجلزيرة الف�ضائية الذي ا�ست�ضاف
�سيلجاندر ،تعر�ض ال�سيناتور الأمريكي ملا �أ�سفر عنه بحثه ال�ضخم الذي
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ا�ستغرق اعداده �سنوات عديدة ،حيث قال �أنه در�س معمقاً الإجنيل باللغة
الأرامية وهي اللغة التي كان يتحدثها امل�سيح عليه ال�سالم ونزل بها الإجنيل،
فوجد �أن عي�سى كان يعرف نف�سه والأنبياء من قبله على �أنهم ” م�سلمون
“ ،لي�س هذا فح�سب ،بل �أن الإجنيل بهذه اللغة مل ي�أت على ذكر امل�سيحية
متاماً.
وي�ؤكد �سيلجاندر �أن �أخطا ًء كبرية وقعت عندما ترجم الإجنيل للغات
الأوروبية.
وي�ؤكد �سيلجاندر �أن موقف العامل امل�سيحي احلايل من الإ�سالم ناجم ب�شكل
�أ�سا�سي من اجلهل بحقيقة القر�آن.
ولكي يدلل على ذلك ينوه �سيلجاندر �إىل �أنه جمع  200من كبار املب�شرين
امل�سيحيني يف �إحدى الكنائ�س بوالية فريجينيا ،وقال لهم �أنه �سيتلوا على
م�سامعهم ما جاء يف الكتاب املقد�س ب�ش�أن امل�سيح،دون �أن يبلغهم من �أي
كتاب مقد�س �سيتلو ،فاعتقدوا �أنه �سيتلو عليهم من العهد اجلديد ( الإجنيل
) ،لكنه تال عليهم ترجمة الآيات (  )50-45من �سورة �آل عمران ،التي
جاء فيها
" �إذ قالت املالئكة يا مرمي �إن اهلل يب�شرك بكلمة منه ا�سمه امل�سيح عي�سى بن

مرمي وجيه ًا يف الدنيا والآخرة ومن املقربني".

ويكلم النا�س يف املهد وكه ًال ومن ال�صاحلني .قالت رب �أنى يكون يل ولد
ومل مي�س�سني ب�شر قال كذلك اهلل يخلق ما ي�شاء �إذا ق�ضى �أمراً ف�إمنا يقول له
كن فيكون…………� ،".إىل �آخر الآيات.
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وينوه �سيلجاندر �إىل �أنه عندما كان يتلو عليهم ترجمة هذه الآيات كانت
مظاهر الإرتياح وال�سعادة بادية على وجوه املب�شرين الذين كانوا ي�سبحون
الرب ،لكنه �سرعان ما �صعقهم ،عندما قال لهم"هل تدرون �أن الآيات التي
تلوتها كانت من القر�آن ولي�ست من الإجنيل" ،م�شرياً �إىل �أن �صمتاً �أطبق
على املكان و�شعر املب�شرون باحلرج ال�شديد ومل ي�ستطيعوا الرد ولو بكلمة
واحدة.
�إن �أهمية هذا البحث العلمي ال�ضخم تكمن �أي�ضاً يف هوية م�ؤلفه ،ف�سيلجاندر
كان نائباً عن احلزب اجلمهوري ،وكان �أحد منظري املحافظني اجلدد.
وكما يقول �سيلجاندر عن نف�سه �أنه كان ي�شعر بعداء �شديد للإ�سالم والقر�آن
لدرجة �أنه �أر�سل يف العام  1998ر�سالة احتجاج �شديدة اللهجة للبيت
الأبي�ض لأنه �سمح بتالوة �آيات القران الكرمي يف احتفال �إفطار نظمه الرئي�س
الأ�سبق بيل كلنتون لعدد من ممثلي اجلالية امل�سلمة يف وا�شنطن.
ويهاجم �سيلجاندر يف كتابه ب�شدة �إزدواجية املعايري لدى الغرب ومنظريه
وحتديداً م�ست�شرقيه الذين يهاجمون الإ�سالم ب�سبب الآيات التي تتحدث
عن اجلهاد ،م�شرياً �إىل �أن كلمة " اجلهاد" وردت يف الن�سخة الأ�صلية
للإجنيل باللغة الأرامية.
وينوه �إىل �أن تركيز الغرب على ما ي�سميه بالآيات التي حتث على" العنف"،
وحتديداً التي وردت يف �سورة "التوبة" تدلل على النفاق الغربي ،م�شرياً �إىل
�أنه منظري الغرب يتجاهلون ما جاء يف الإجنيل حيث ورد على ل�سان امل�سيح

52

ال تقر�أين قراءة �سطحية

6

” �إذهب �إىل قرية كنعان اقتل الرجال والن�ساء " ،وما جاء يف �سفر"�صموئيل
"من العهد القدمي ( التوراة ) ،حيث جاء "اقتل قوم علقيم� ،إقتل الرجال
والن�ساء والأطفال ،الترتك بقراً �أو حمرياً ".
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تقدم رجل ل�شركة مايكرو�سوفت للعمل بوظيفة  -فرا�ش  ، -وبعد �إجراء
املقابلة واالختبار (تنظيف �أر�ضية املكتب) � ،أخربه مدير التوظيف ب�أنة قد
متت املوافقة عليه و�سيتم �إر�سال قائمة باملهام وتاريخ املبا�شرة يف العمل عرب
الربيد الإلكرتوين.
�أجاب الرجل :ولكنني ال املك جهاز كمبيوتر وال املك بريد �إلكرتوين!!!
رد عليه املدير (با�ستغراب) :من ال ميلك بريد �إلكرتوين فهو غري موجود
�أ�صال  ،ومن ال وجود له فال يحق له العمل !
خرج الرجل وهو فاقد الأمل يف احل�صول على وظيفة  ،فكر كثرياً ماذا ع�ساه
�أن يعمل وهو ال ميلك �سوى  10دوالرات.
بعد تفكري عميق ذهب الرجل �إىل حمل اخل�ضار وقام ب�شراء �صندوق من
الطماطم ثم اخذ يتنقل يف الأحياء ال�سكنية ومير على املنازل ويبيع حبات
الطماطم  .جنح يف م�ضاعفة ر�أ�س املال وكرر نف�س العملية ثالث مرات �إىل �أن
عاد �إىل منزلة يف نف�س اليوم وهو يحمل  60دوالر � .أدرك الرجل بان ميكنه
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العي�ش بهذه الطريقة فاخذ يقوم بنف�س العمل يوميا يخرج يف ال�صباح الباكر
ويرجع ليال.
�أرباح الرجل بد�أت تت�ضاعف فقام ب�شراء عربة ثم �شاحنة حتى ا�صبح لدية
�أ�سطول من ال�شاحنات لتو�صيل الطلبات للزبائن .بعد خم�س �سنوات
ا�صبح الرجل من كبار املوردين للأغذية يف الواليات املتحدة !!!
ول�ضمان م�ستقبل �أ�سرته فكر الرجل يف �شراء بولي�صة تامني على احلياة
فات�صل ب�أكرب �شركات التامني  ،وبعد مفاو�ضات ا�ستقر ر�أيه على بولي�صة
تنا�سبه  ،فطلب منه موظف �شركة التامني �أن يعطيه بريده الإلكرتوين!!
�أجاب الرجل :ولكنني ال املك بريد �إلكرتوين!!!!
رد عليه املوظف (با�ستغراب) :ال متلك بريداً �إلكرتونيا وجنحت ببناء هذه
الإمرباطورية ال�ضخمة!! تخيل لو �أن لديك بريداً �إلكرتونيا! ف�أين �ستكون
اليوم؟؟؟
�أجاب الرجل بعد تفكري :
فرا�ش يف ميكرو�سوفت
احلمكة تقول  :الي�أ�س مع احلياة وال حياة مع الي�أ�س نحتاج يف �أحيان كثرية
�أن نغم�ض �أعيننا
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َ
ترك ٌ
أجل وطنه قا�صداً �أر�ض معركة تدور رحاها
رجل زوجت ُه و�أوالد ُه ِمن � ِ
على �أطراف البالد
َ
وبعد �إنتهاء احلرب و�أثناء طريق العودة �أُخبرَ َ الرجل �أن زوجت ُه مر�ضت
باجلدري يف غياب ِه
فت�شوه وجهها كثرياً ج ّراء ذلك ..
ٍ
ب�صمت وحزنٍ
�شديدين ...
عميقني
تلقى الرجل اخل َرب
ِ
ِ
ويف اليوم التايل �شاهد ُه رفاق ُه مغم�ض العينني فرثوا حلال ِه وعلموا حينها �أن ُه
مل يعد يب�صر
رافقوه �إىل منزلهِ ,و�أكمل بعد َ
ب�شكل طبيعي
ذلك حيات ُه مع زوجت ُه و�أوالد ُه ٍ
يقارب
 ..وبعد ما َ
خم�س َة ع�ش َر �سن ٍة توفيت زوجت ُه  ...وحينها تفاج�أ ّ
كل من حول ُه ب�أن ُه عا َد
ب�شكل طبيعي
مب�صراً ٍ
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أغم�ض عيني ِه طيلة َ
تلك الفرتة كي ال يجرح م�شاعر زوج ِته عند
�أدركوا �أن ُه � َ
ر�ؤي ُته لها ....
َ
ِ
الوقوف على �صور ٍة جميل ٍة للزوجة
تلك الإغما�ضة مل تكن من �أجل
 ...وبالتايل تثبيتها يف الذاكر ِة والإتكاء عليها كلما لز َم الأمر  ,لكنها من
املحافظ ِة على �سالمة العالقة الزوجية .
بعد نق�صان عن�صر
حتى لو َك ّل َف ذلك �أن نعمي عيوننا لفرت ٍة طويلة خا�صة َ
اجلمال املادي َ
ذاك
املَعرب املفرو�ض �إىل اجلمال الروحي .رمبا تكونُ َ
تلك الق�صة ِم َن النوادر �أو
لكن ...
حتى ِم ْن حم�ض ا َخليال ْ ,
َ
احلكمة  :نحتاج يف �أحيان كثرية �أن نغم�ض �أعيننا عن من نحب يف هفواتة
وزالتة وحتى يف و�ضع اليوجد له حل من �أجل �سعادتنا و�سعادة من نحب
عيوب الآخرين و�أخطائهم كي ال يجرح
ونكون ممن � َ
أغم�ض عين ُه قلي ًال ْ
عن َ
م�شاعرهم ؟؟
ْ
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ٌ
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فاقد الب�صر تكون بقية حوا�سه اكرث ن�شاطا يف اداء عملها لكي تعو�ض االن�سان
ُ
االعمى لفقده نعمة الب�صر  ،ولهذا تقول الق�صة � :شاهد احد اال�شخا�ص
اعمى ي�سري ليال وبيده فانو�س وعلى ر�أ�سه جرة  ،فا�ستغرب هذا ال�شخ�ص
من حمل الأعمى للفانو�س وهو ال يرى مما اثار فيه الف�ضول ف�س�أله
 يارجل انت �ضرير فما فائدة الفانو�س بيدك؟ف�أجابه ال�ضرير
 احمل الفانو�س حتى يراين من قد اليراين في�صطدم بي و ُي�سقط اجلرةمن على را�سي فتنك�سر!!!
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يحكى �أن �أحد امللوك �أعلن يف الدولة ب�أن من يقول كلمة طيبة فله جائزة
 400دينار
ويف يوم كان امللك ي�سري بحا�شيته يف املدينة �إذ ر�أى فالحاً عجوزاً يف
الت�سعينات من عمره وهو يغر�س �شجرة زيتون
فقال له امللك  :ملاذا تغر�س �شجرة الزيتون وهي حتتاج �إىل ع�شرين �سنة لتثمر
و�أنت عجوز يف الت�سعني من عمرك ،وقد دنا �أجلك؟
فقال الفالح العجوز  :ال�سابقون زرعوا ونحن ح�صدنا ونحن نزرع لكي
يح�صد الالحقون
فقال امللك � :أح�سنت فهذه كلمة طيبة ف�أمر �أن يعطوه ( )400دينار
ف�أخذها الفالح العجوز وابت�سم...
فقال امللك :ملاذا ابت�سمت؟
فقال الفالح� :شجرة الزيتون تثمر بعد ع�شرين �سنة و�شجرتي �أثمرت الآن
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فقال امللك � :أح�سنت �أعطوه ( )400دينار �أخرى ،ف�أخذها الفالح وابت�سم
فقال امللك :ملاذا ابت�سمت؟ فقال الفالح� :شجرة الزيتون تثمر مرة يف ال�سنة
و�شجرتي �أثمرت مرتني
فقال امللك� :أح�سنت �أعطوه ( )400دينار �أخرى ثم حترك امللك ب�سرعة من
عند الفالح فقال له رئي�س اجلند  :ملاذا حتركت ب�سرعة؟ فقال امللك� :إذا
جل�ست �إىل ال�صباح ف�إن خزائن الأموال �ستنتهي وكلمات الفالح العجوز ال
تنتهي ....اخلري يثمر دائماً
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كثريون ممن ف�شلوا مل يدركوا مدى قربهم
من النجاح عندما ا�ست�سلموا.
توما�س �إدي�سون
روي راميوند ،رجل �أعمال �أمريكي �صاحب فكرة متاجر فيكتوريا �سيكريت،
بد�أ م�شروعه مقرت�ضاً  80الف دوالر من البنوك و�أقربائه ،وبعد � 6سنوات ويف
عام  1982باع م�شروعه التجاري مبليون دوالر �إىل �شركة �أخرى ،لكن 10
�سنوات بعدها فقط كانت قيمة هذا امل�شروع مليار دوالر  ..فانتحر راميوند عام
 1993من ج�سر البوابة الذهبية يف الواليات املتحدة.
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�آفـاق م�صـرية – �إنها ق�صة الرجل الذي مل حتبطه �سخرية الآخرين يف حتقيق
هدفه �إنه(د�شراث منجا)  Dashrath Manjhiي�سكن يف قرية
نائية ومعزولة يف الهند.
�إعداد  -جيهان حممد
�أ�صيبت زوجته �إ�صابة خطرية جدا وب�سبب بعد امل�سافة بني امل�ست�شفى
والقرية والطريق الطويل املعوج " ٧٠كيلومرتاً" مل ت�صل �سيارة الإ�سعاف
يف الوقت املنا�سب وماتت رفيقة الدرب بني يدي زوجها وهو عاجز ال ميلك
من �أمره �شيئاً.
ت�شق نفقا يف اجلبل الخت�صار الطريق �إىل القرية حتى
فطلب من احلكومة �أن ّ
ال تتك ّرر هذه احلادثة لأنا�س �آخرين ولك ّنها جتاهلته؛ فق ّرر هذا الفالح قليل
احليلة �أن يت�صرف بنف�سه لكي ينهي تلك امل�أ�ساة التى يعي�شها هو و�أهل

62

ال تقر�أين قراءة �سطحية

6

قريته؛ ف�أح�ضر ف�أ�سا ومعوال وقرر احلفر بيديه طريقا �صخريا بريا بني اجلبل.
�سخر منه جميع �أهل القرية واتهموه باجلنون ،وقالوا �إنه فقد عقله بعد وفاة
زوجته� .أم�ضى هذا الفالح  ٢٢عاماً من � ١٩٦٠إىل  ١٩٨٢يحفر يف اجلبل،
يوم ًيا من ال�صباح �إىل امل�ساء ،دون كلل وال ملل ،وال ميلك �إ ّال ف�أ�سه ومعوله
و�إرادة تواجه اجلبال و�صورة زوجته يف ذهنه وهي متوت بني يديه.
ي�شق طريقا يف اجلبل بطول � ١١٠أمتار ،وبعر�ض ٩
وجنح يف الأخري يف �أن ّ
�أمتار ،وبارتفاع � ٧أمتار ،لت�صبح امل�سافة بني قريته واملدينة فقط  ٧كيلومرتات
بعد �أن كانت  ٧٠كيلومرتا؛ و�أ�صبح با�ستطاعة الأطفال الذهاب �إىل املدر�سة
و�أ�صبح ب�إمكان الإ�سعاف الو�صول يف الوقت املنا�سب.
لقد فعل هذا الرجل بيديه العاريتني وب�إرادته التي تغلب اجلبال ّملدة ٢٢
عاما ما كانت ت�ستطيع �أن تفعله احلكومة يف � ٣شهور ،وقد ُ�س ّمي هذا الفالح
ق�صته.
برجل اجلبل ،و ّمت �إنتاج فيلم �سينمائي عنه يروي ّ
امل�صدر  :جريدة �آفاق م�صرية
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يقول �أحد معلمي القران يف �أحد امل�ساجد … �أتاين ولد �صغري يريد
الت�سجيل يف احللقة …
فقلت له :هل حتفظ �شيئاً من القر�آن؟ فقال :نعم
فقلت له :اقر�أ من جزء عم فقر�أ … فقلت :هل حتفظ �سورة تبارك؟ فقال:
نعم فتعجبت من حفظه برغم �صغر �سنه … ف�س�ألته عن �سورة النحل؟ ف�إذا
به يحفظها فزاد عجبي … ف�أردت �أن �أعطيه من ال�سور الطوال فقلت :هل
حتفظ البقرة؟ ف�أجابني بنعم
و�إذا به يقر�أ وال يخطئ … فقلت :يا بني هل حتفظ القر�آن؟؟؟ فقال :نعم!!
�سبحان اهلل وما �شاء اهلل تبارك اهلل …
طلبت منه �أن ي�أتي غداً ويح�ضر ويل �أمره … و�أنا يف غاية التعجب!!! كيف
ميكن �أن يكون ذلك الأب …
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فكانت املفاج�أة الكربى حينما ح�ضر الأب!!! ور�أيته ولي�س يف مظهره ما
يدل على التزامه بال�سنة…
فبادرين قائ ًال� :أعلم �أنك متعجب من �أنني والده!!! ولكن �س�أقطع حريتك
… �إن وراء هذا الولد امر�أة ب�ألف رجل …و�أب�شرك �أن لدي يف البيت
ثالثة �أبناء كلهم حفظة للقر�آن …
و�أن ابنتي ال�صغرية تبلغ من العمر �أربع �سنوات حتفظ جزء عم فتعجبت
وقلت :كيف ذلك!!!
فقال يل ان �أمهم عندما يبدئ الطفل يف الكالم تبد�أ معه بحفظ القر�آن
وت�شجعهم على ذلك …
و�أن من يحفظ �أو ًال هو من يختار وجبة الع�شاء يف تلك الليلة …
و�أن من يراجع �أو ًال هو من يختار �أين نذهب يف عطلة الأ�سبوع …
و�أن من يختم �أو ًال هو من يختار �أين ن�سافر يف الإجازة … وعلى هذه احلالة
تخلق بينهم التناف�س يف احلفظ واملراجعة …
نعم هذه هي املر�أة ال�صاحلة التي �إذا �صلحت �صلح بيتها …
وهي التي �أو�صى الر�سول �صلى اهلل عليه واله و�سلم باختيارها زوجة من دون
الن�ساء …
وترك ذات املال واجلمال واحل�سب ف�صدق ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم
…
فهنيئاً لها حيث �أ ّمنت م�ستقبل �أطفالها ب�أن ي�أتي القر�آن �شفيعاً لهم يوم
القيامة …
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قال �صلى اهلل عليه واله و�سلم
(يقال ل�صاحب القر�آن يوم القيامة اقر�أ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف دار
الدنيا ف�إن منزلتك عند �آخر �آية كنت تقر�ؤها)
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يقال �أن رج ُال من فار�س يجيد اللغة العربية بطالقة حتى �أن العرب عندما
يكلمهم ي�س�ألونه من �أي قبائل العرب �أنت في�ضحك و يقول � :أنا فار�سي
و�أجيد العربية �أكرث من العرب ...
فذات يوم وكعادته وجد جمل�س قوم من العرب فجل�س عندهم وتكلم معهم
و �س�ألوه  :من �أي قبائل العرب �أنت ؟!!
ف�ضحك و قال � :أنا من فار�س و�أجيد العربية خرياً منكم
فقام �أحد اجللو�س وقال له :
اذهب اىل فالن بن فالن رجل من الأعراب وكلمه ف�إن مل يعرف �أنك من
العجم فقد جنحت وغلبتنا كما زعمت ...
و كان ذلك الأعرابي ذا فرا�سة �شديدة ...
فذهب الفار�سي �إىل بيت الأعرابي و طرق الباب ف�إذا ابنة الأعرابي وراء
الباب ..
تقول  :من بالباب ؟!!
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فرد الفار�سي � :أنا رجل من العرب و�أريد �أباك
فقالت � :أبي ذهب اىل الفيايف ف�إذا فاء الفي �أفى ..
(( و هي تعني �أن �أباها ذهب �إىل ال�صحراء ف�إذا حل الظالم �أتى )) ..
فقال لها � :إىل �أين ذهب ؟!!!!
فردت عليه � ... :أبي فاء اىل الفيايف ف�إذا فاء الفي �أفى ,,
ف�أخذ الفار�سي يراجع الطفلة وي�س�أل و هي جتيب من وراء الباب حتى �س�ألتها
�أمها ...يا ابنتي من بالباب فردت الطفلة ,,,,
�أعجمي على الباب يا �أمي !
(( فكيف لو قابل �أباها !!!))

68

ال تقر�أين قراءة �سطحية

6

م�صائب قوم عند قوم فوائد
يحكى �أن رجال زوج ابنتيه :واحدة �إىل فالح  ،و الأخرى �إىل �صانع ّفخار
�سافر الرجل بعد عام ليزور ابنتيه
فق�صد �أوال ابنته زوجة الفالح التي ا�ستقبلته بفرح وحينما �س�ألها عن
�أحوالها قالت :
ا�ست�أجر زوجي �أر�ضا و ا�ستدان ثمن البذور و زرعها ..و �إذا �أمطرت الدنيا
فنحن ب�ألف خري و �إن ما �أمطرت ف�إننا �سنتعر�ض �إىل م�صيبة ..
ترك الرجل ابنته االوىل. . . . .
وذهب لزيارة ابنته الثانية زوجة �صانع الفخار التي ا�ستقبلته بفرح وحمبة
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ويف جوابها على �س�ؤاله التقليدي عن احلال والأحوال قالت :
ا�شرتى زوجي ترابا بالدين وحوله �إىل فخار ،وو�ضعه حتت ال�شم�س
ليجف ..
ف�إن مل متطر الدنيا فنحن ب�ألف خري�..أما �إذا �أمطرت ف�إن الفخار �سيذوب
و�سنتعر�ض �إىل م�صيبة
و ملّا عاد الرجل �إىل عجوزته التي �س�ألته عن �أحوال بناتها
فقال لها :
�إن �أمطرت فاحمدى اهلل
و �إن مل متطر  . . . . .فاحمدى اهلل .
احلمد هلل على كل حال
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فى قدمي الزمان  ..حيث مل يكن على الأر�ض ب�شر بعد ..كانت الف�ضائل
والرذائل  ,تطوف العامل معاً ..وت�شعر بامللل ال�شديد ..
ذات يوم وكحل مل�شكلة امللل امل�ستع�صية� ,إقرتح الإبداع لعبة و�أ�سماها
الأ�ستغماية �أو الغميمة
�أحب اجلميعالفكرة  ..والكل بد�أ ي�صرخ :�أريد �أنا ان �أبد�أ � ..أريد انا�أن �أبد�أ
اجلنون قال � -:أنا من �سيغم�ض عينيه ويبد�أ العد  ..و�أنتم عليكم مبا�شرة
الأختفاء
ثم �أنه اتك�أ مبرفقيه على �شجرة …
وبد�أ ..واحد  ,اثنني  ,ثالثة
وبد�أت الف�ضائل والرذائلبالأختباء
وجدتالرقةمكاناً لنف�سها فوقالقمر
و�أخفتاخليانةنف�سها يف كومة زبالة
وذهبالولعبني الغيوم
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وم�ضىال�شوقاىل باطن الأر�ض
الكذبقال ب�صوت عالٍ � -:س�أخفي نف�سي حتت احلجارة
ثمتوجه لقعر البحرية
وا�ستمراجلنون -:ت�سعة و�سبعون ,ثمانون  ,واحدوثمانون
خالل ذلك �أمتت كل الف�ضائل والرذائل تخفيها ماعدا احلب ،كعادته مل
يكن�صاحب قرار وبالتايل مل يقرر�أين يختفي،وهذا غري مفاجيءلأحد ,
فنحن نعلم كم هو �صعباخفاء احلب
تابع اجلنون  -:خم�سة وت�سعون � ,ستة وت�سعون � ,سبعة وت�سعون ،وعندما
و�صلاجلنونيف تعداده اىل املائة
قفزاحلبو�سط �أجمة من الورد واختفى بداخلها
فتحاجلنونعينيهوبد�أ البحث �صائحاً � -:أنا � ٍآت�إليكم ,�أنا � ٍآت �إليكم
كانالك�سل�أول من�أنك�شف لأنه مل يبذل �أي جهد يف�إخفاء نف�سه
ثم ظهرتالرقّةاملختفية يف القمر
وبعدها خرجالكذبمن قاع البحرية مقطوع النف�س
وا�شار اجلنون علىال�شوق �أن يرجع من باطن الأر�ض
اجلنونوجدهمجميعاً واحداً بعد الآخر
ماعدااحلب
كاد ي�صاب بالأحباط والي�أ�س يف بحثه عناحلب
واقرتب احل�سد من اجلنون ,حني اقرتب منهاحل�سد هم�س يف �أذن اجلنون
قال -:احلبخمتفياً بني �شجرية الورد
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�إلتقطاجلنون�شوكة خ�شبية �أ�شبه بالرمح وبد�أ يفطعن �شجريةالورد ب�شكل
طائ�ش
ومل يتوقف اال عندما �سمع �صوت بكاء ميزق القلوب
ظهراحلب من حتت �شجرية الوردوهو يحجب عينيه بيديه والدم يقطر من
بني �أ�صابعه
�صاحاجلنوننادماً  -:يا �إلهي ماذا فعلت بيك ؟
لقد افقدتك ب�صرك
ماذا �أفعل كي �أ�صلح غلطتي بعد �أن �أفقدتكالب�صر ؟
�أجابه احلب  -:لن ت�ستطيع �إعادة النظر يل  ,لكن الزال هناك ما ت�ستطيع
فعله لأجلي
( كن دليلي )
وهذا ماح�صل من يومها
مي�ضياحلبالأعمىيقودهاجلنون!
 .انتهت الق�صة .
الق�صة لل�شاعر �سلطان الرواد  ..كتبها عام 2001
وحازت على جائزة �أف�ضل ق�صة ق�صرية على م�ستوى جامعات اخلليج العربي
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ق�صة جميلة من الواقع
الزمن ال يغري �أحد
الزمن يك�شف كل �إن�سان علی حقيقته

نعمل يف مكتب لتقدمي ا�ﻹ �ست�شارة وامل�ساندة القانونية املجانية ..ويف يوم زارتنا
�سيدة يف عباءة �سوداء� ..ضخمة احلجم طويلة وعري�ضة املنكبني ..وجهها
�أ�سود قبيح خميف..ت�شبه الرجال �أكرث من الن�ساء ..بد�أ املحامون الرجال
الت�سلل للخارج جتنبا �ﻹ �ستقبال �شكوتها ..ومنهم من ت�صنع ا�ﻹ ن�شغال ..حتى
مل يتبقى غريي �ﻹ �ستقبالها ..قد كنت قلقة يف البداية من �شكلها وكنت
�أجتنب النظر على قدر ا�ﻹ مكان و�أحاول �أال �أ�ضحك على تعليقات زمالئي
املتخفية حتى ال �أظهر العمل ب�شكل غري الئق ..حتى بد�أت التحدث وهي
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مبت�سمة ابت�سامة قبيحة جدا ..وهذه هي حكايتها ..قالت� :أنا �سيدة مل �أكن
موفقة يف الزواج طوال حياتي لنفور الرجال مني حتى و�صلت �ﻷ ربعني عام
و�أنا عذراء ..مل يطرق بابي رجل واحد ..ومل �أكن �أخ�شى �إال �أن �أموت
وحيدة ..وكنت �أمتنى �أن يرزقني اهلل �أطفاال �أحبهم و�أرعاهم ..ولكن مل ي�ش�أ
اهلل يل ذلك ..حتى جاءتني جارتي تعر�ض علي الزواج من مقاول ي�سكن
بجوارنا� ..أرمل ولديه �أربعة �أطفال ..ب�شرط �أن �أوافق على خدمتهم و�أال
يكون يل �أية طلبات كزوجة� ..أكون فقط خادمة ..ووافقت ..فهذه �أول مرة
يطلبني �أحدهم ..وتزوجت ..وكنت �أالقي نفور من جميع النا�س مبا فيهم
زوجي كما وجدت منكم هنا ..ومرت ال�سنوات و�أنا �أرعى �أوالده ك�أنهم
�أبنائي وغمرتهم بحبي وحناين حتى �أ�صبحت لهم �أما يحبونها ويقدرونها..
ورزق اهلل زوجي رزقا وا�سعا ..و�أحبني كما �أحبني �أوالده ..وبد�أ يعاملني
كزوجة �آخريا بعد عدة �سنوات تعامل معي كزوجة� ..أنا هنا �ﻷ ن زوجي توفاه
اهلل منذ عدة �أيام وفوجئت ب�أنه كتب يل من �أمالكه عدد من العقارات التي
تقدر باملاليني ..ومل يعرت�ض �أوالده �أبدا ولكنني �أريد �أن �أعيد �إليهم كل ما
كتب يل ..و�أريدكم �أن تر�شدوين التخاذ ا�ﻹ جراءات الالزمة .ثم �أخرجت
يل ا�ﻷ وراق والعقود التي تثبت �صحة كالمها!! وتعجبت كيف ل�شخ�ص
�أن يرف�ض كل هذه املاليني بعيدا بجرة قلم ؟؟ ..ف�س�ألتها و�أنا �أ�شعر باخلجل
من نف�سي وقد �شعرت �أنني �أحبها ا�ﻵ ن ف�إبت�سامتها زادت جماال� :أال تودين
ا�ﻹ حتفاظ ب�أي �شئ ..عقار واحد على ا�ﻷ قل لو مر�ضت �أو لو ق�سي عليك
�أوالده �أو الزمن؟ قالت� :أريد �أن �أنقل كل �شئ فهذه يف النهاية �أموالهم
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ولي�س يل حق يف �شئ ..و�أنا يكفيني حبهم فهذا هو كل الرزق الذي امتناه..
الذي رزقني احلب بعد مرارة املنع �سريزقني ال�سرت يف زمن الغدر .قمت
ب�إتخاذ ا�ﻹ جراءات القانونية ومت نقل ا�ﻷ مالك �إليهم بالفعل ..دون �أن يبقى
لها �شئ على ا�ﻹ طالق .كنت �أفعل و�أنا يف ح�سرة على حالنا..
نعيب يف النا�س والعيب فينا..
حتى �أهملنا من نحن من الداخل ..قد يكون خارجها قبيح ولكنه لي�س �أكرث
قبحا من حكمنا عليها ..فكم من لألئ مدفونة يف بيوت مهجورة ونحن ال
نعلم ..هذه حكاية قناعة وحب ور�ضي..
هذا هو قلب �سيدة ظلمنا �أنف�سنا بحكمنا على مظهرها ..ودفعت هي حياتها
عطا ًء رغم الرف�ض والق�سوة ..وتنهيها عطاء رغم ما يف الدنيا من غدر .لك
�سيدتي مني �إعتذار على ق�سوتنا جميعا ..على كرب �أعمى �أعيننا عن ما فيك
من جمال وحب فقده كثري منا
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تقدم بهلول اىل مديرية الرتبية وبيده امل�ستم�سكات اخلا�صة بافتتاح مدر�سة
اهلية قدم الطلب اىل املوظف امل�س�ؤول
تطلع يف اال�ضبارة حدد موعد ك�شف اللحنة على املدر�سة ملعرفة مدى
�صالحيتها وا�ستيفائها لل�شروط
ويف اليوم املحدد ا�صطحب بهلول اللجنة اىل مدر�سة دار العلم االهلية
للبنني  ،دخلت اللجة لتطلع على املدر�سة واثاثها فوجدت ان اجلدران مليئة
بالرطوبة بل ويت�ساقط منها الغبار  ،وحجر االر�ضية البع�ض منه يتحرك ،دخلوا
لل�صفوف وجدوا ان الرحالت البع�ض منها قدمية والبع�ض مك�سرة ،نظروا
اىل ال�شبابيك وجدوا زجاج البع�ض منها مته�شم ،انتبهوا اىل الكهربائيات
فوجدوها يف حالة يرثى لها .
احدى الغرف مغلقة طلبوا من بهلول ان يفتحها ليك�شفوا عليها فامتنع قائال
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لهم هذه غرفة نومي اي م�سكني
ا�ستغربت اللجنة
ذهبوا اىل املرافق ال�صحية فوجدوها باتع�س حال والبع�ض منها حنفياتها
عاطلة
ذهبوا اىل ال�ساحة فوجدوها ترابية  ،ك�شفوا على احلانوت فاذا به طباخ ومقالة
�سوداء وبع�ض االواين املعدنية القدمية
دونت اللجنة ما رات وقالت له تعال غدا ال�ستالم االجابة
وبالفعل جاء يف اليوم التايل ومعه �شخ�ص طلب من املوظف امل�س�ؤول وقال له
اريد بيان جلنة الك�شف باالم�س عن مدر�سة دار العلم االبتدائية
نه�ض املوظف وبدا يبحث يف اال�ضابري ..وجد اال�ضبارة �...سلمها اىل بهلول
قائال له  :ا�سف املدر�سة غري �صاحلة
هنا طلب بهلول مواجهة رئي�س اللجنة
اعتذر املوظف
قال بهلول اال يحق يل ان اعرت�ض على الك�شف
اكتب طلب اعرتا�ض
ممكن اقول كلمة واحدة لرئي�س اللجنة فقط
ويف هذه االثناء خرج رئي�س اللجنة من غرفته ب�ستف�سر عن �سبب ال�ضو�ضاء
فقال له بهلول :عفوا ممكن يل بكلمة واحدة
قال له رئي�س اللجنة وهو مت�ضجور من هذا الو�ضع هيا قل ب�سرعة ماذا تريد ؟
�سيدي الفا�ضل ان املدر�سة التي ك�شفت عليها هي مدر�سة حكومية وهذا
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الرجل مديرها والنه عجز عن مطالبته برتميمها قمت انا مبا قمت به فما هو
رايك ؟
هنا انذهل رئي�س اللجنة وال يعرف ماذا يقول
يف اليوم التايل جاء بهلول مرة اخرى بطلب الفتتاح مدر�سة اهلية
فقال له املوظف هل هنالك مدر�سة اخرى غري �سليمة ؟
كال ولكن انا يل �شروط لي�س انتم لكم �شروط
ماذا تق�صد ؟
الي�س الذي يريد افتتاح مدر�سة تلزموه ب�شروط ؟
نعم
االن انا الزمكم ب�شروط قبل االفتتاح فما هو رايكم
تف�ضل ادخل اىل ال�سيد املدير النك اتعبتني
دخل بهلول على املدير وبيده طلبه
قرا املدير طلبه وهنا �ضحك ب�شبه �سخرية وما هي �شروطك ؟
الي�س الطالب الذين ي�سجلون يف املدار�س االهلية يدفعون مبالغ معينة
للمدير ويقوم املدير بايجار بناية و�شراء االثاث والكتب ودفع الرواتب
للمعلمني ويف بع�ض االحيان توفري �سيارات نقل لهم والفائ�ض ربح ؟
نعم
الي�ست املدار�س احلكومية ملك للدولة وهي من تقوم بتجهيزها باالثاث
والكتب وتدفع رواتب املعلمني وما حتتاجه من م�صاريف ؟
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نعم
طيب اتعاقد معكم على ان اقوم انا بتاجري البناية وتقومون انتم بت�سليمي
امل�صاريف التي تدفعونها للمدر�سة احلكومية واعطيكم مدر�سة منوذجية من
حيث ان الق�سط الذي �سيدفعه الطالب يكون رمزي عن ايجار البناية واوفر
لكم بناية واتابع التدري�س �شخ�صيا النه �سيكون �سبب جناحي يف هذا امل�شروع
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هل هذه حكمة �أم دهاء �أم ماذا؟
يوم من الأيام توجه ف�ؤاد �إبن املدينة �إىل الريف و�إتفق مع فالح و�إ�شرتى
حمارا بع�شرة االف دينارعلى �أن ي�ستلم منه احلمار يف اليوم التايل …
يف املوعد املحدد للت�سليم �أتاه الفالح وقال:
�أعذرين يا �إبني عندي خرب �سيء .احلمار مات
�أجابه ف�ؤاد  ‘ :ب�سيطة  ،ارجع يل فلو�سي
قال الفالح  :ولكنني �صرفت الفلو�س
ف�ؤاد  :طيب �سلم يل احلمار ميت
�س�أله الفالح  :وماذا تعمل باحلمار امليت ؟
ف�ؤاد  :اجري عليه �سحبة يا ن�صيب
الفالح  :ات�ضحك علي وهل هذا معقول ؟!’.
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ف�ؤاد  :نعم معقول النني ال اقول انه ميت وما عليك اال ان تنظر
وبعد مرور �شهر �إلتقى الفالح بف�ؤاد و�س�أله  :ماذا ح�صل للحمار امليت ؟
ف�ؤاد  :اجريت عليه �سحبة يان�صيب ،وبعت  200بطاقة كل واحدة ثمنها مئة
دينار ،ويف
النهاية ربحت ت�سعة ع�شر الف وت�سعمائة دينار‘.
الفالح  ‘ :ومل يعرت�ض احد ؟!
ف�ؤاد ‘ :مل يعرت�ض �إال ال�شخ�ص الذي ربح ال�سحبة ،فارجعت له مبلغ البطاقة
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هي تظ ّن ُه ِ
�ساحرا  ،وطل َب ْت ِم ْن ُه
جا َءت امر�أة يف � ْإحدى ا ْلق َ
ُرى ل َأح ِد ال ُعلماء َو َ
�أنْ ي َع َ
مل ل َها َع َمال �سِ ْحر ّيا َبح ْيث ُي ِح ّبها ز ْوجها ح ّبا ال يرى مع ُه �أحد ِ ،م ْن
ِن�سا ِء العالمَ ْ ولأن ُه عالمِ ٌ و ُمر ّبي َ
لقد
قال ل َها� :إ ّن َك َت ْطلب َني �ش ْيئا ل ْي َ�س َب�س ْهل ْ
لتح ُّمل التكاليف … ؟
طل ْب ِت �ش ْيئا َعظيما فهلْ � ِأنت ُم ْ�ستعدة َ
قالت  :ن َع ْم َ
�ضر ِت �شَ ْعرة ِم ْن َرقب ِة ال َأ�س ْد
ْ
قال ل َها � :إنَّ الأ ْم َر ال َيتم �إ ّال �إذا � ْأح ْ
قالت :ال َأ�س ْد ؟ َ
قال  :ن َع ْم .
ْ
فرت�س َوال �أ�ض َمن �أنْ يقتلني
قا َل ْت َ :ك ْي َف � ْأ�ستطيع ذ ِلك وال َأ�س ُد َحيوان ٌ ُم ٌ
�أل ْي َ�س ُه َ
ناك طريقة ٌ � ْأ�سهل و�أكْرث �أ ْمنا … ؟
َ
يتم ِ
تريدين ِم ْن محَ َّبة ال ّز ْوج �إ ّال بهذا و�إذا
لك َما
َ
قال ل َها  :ال يمُ ْكن �أنْ ّ
َّفك ْر ِت َ�ستجدين َّ
الطريقة املنا�سِ بة لتحقيق ال َه َدف
ذ َه ِ
على
بت المْ َر�أة و ْه َي َت�ضرب � َ
أخما�س ب� ْأ�سدا�س ُت ِّفكر يف َك ْيف َّي ِة الحْ ُ �صول َ
ت�شارت َم ْن تثق ِبح ْكمت ِه
فا�س ْ
ال�شَّ ْعرة املَ ْطلوبة ْ
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َ
جاع و َعل ْي َها �أنْ ُت ْ�شبع ُه َح ّت َى ت�أ َمن �ش ّره
فقيل ل َها �أنَّ ال َأ�س َد ال َيفرت�س �إال �إذا َ
أخذت بال ّن�صيحة وذ َه َب ْت �إ َىل الغاب ِة القريب ِة ِمن ُهم وبد� ْأت
� ْ
وا�ستم َّرت يف �إلقا ِء ا َّل ْلحم �إ َىل �أنْ �أ ِلفت
ْترمي لِل َأ�سد ِق َطع ا ّل ْلحم وت ْبت ِعد … ْ
كانت تقرتب ِمن ُه قليال �إ َىل �أنْ جا َء ال ْيوم
ال َأ�سد و�أ ِلفها َم َع ال َّز َمن ويف ُك ّل م َّرة ْ
ا َّلذي مت ََّد َد ال َأ�س ُد بجانبها و ْه َو ال ي�شُ ُّك يف محَ َ َّب ِت َها َل ُه … ف َو�ض َعت َي َد َها
َع َلى ر�أ�سِ ه و�أخذت مت َْ�سح بها َع َلى �ش ْعر ِه و َرقبت ِه ُبك ِّل
ال�ص ْع ِب
َحنان وب ْينما الأ�سد يف هذا ال ْإ�ست ْمتاع وال ْإ�س ْرتخاء ْمل ُيكن ِم َن َّ
أح�س ْت بت َم ُّلكها لل�شَّ ْعرة َح َّت َى
املر�أة ال�ش ْعرة ُبك ِّل ُهدوء و َما �إنْ � َّ
�أنْ ت�أخذ ْ
� ْأ�س َر َع ْت ِللعالمِ ا َّلذي تظ ّن ُه ِ
والفرحة متلأ نف�س َها ب�أ َّنها
�ساحرا ِل ُتعطي ِه �إ َّياها ْ
فلما ر� َأى العالمِ ال�شَّ ْعرة
على ق ْل ِب ز ْوجها و�إ َىل الأبد َّ
املَالك الذي َ�سيرت َّب ُع َ
َ�س�أ َلها َ :ماذا ف َع ْل ِت َح َّت َى ْا�ستط ْع ِت �أنْ تحَ ْ�صلي َع َلى َهذ ِه ال�شَّ ْعرة … ؟
َف�شَ َر َح ْت ل ُه َّ
تلخ َ�ص ْت يف َم ْعرفة المْ َ ْدخل ِلق ْل ِب
أ�سد  ,وا َّلتي َّ
خطة ْتروي�ض ال ْ
وقت
على ذ ِل َك �إ َىل �أنْ َيح َني ُ
ال َأ�س ْد �أ َّوال و ْه َو ال َبطن َّثم ال ْإ�ست ْمرار َّ
وال�صرب َ
ْقط ِف ال َّث َم َرة .
حين َها َ
قال ل َها العالمِ  :يا �أمة اهلل … ز ْو ُج ِك ل ْي َ�س �أكْرث �شرا�سة ِم َن ال َأ�سد
على المْ َ ْدخل ِلقلب ِه
� ..إفعلي َم َع ز ْوجك ِمثل َما ف َع ْل ِت َم َع ال َأ�س ِد متْلكيه َت َع َّريف َ
وا�صربي
و�أ�شْ بعي ج ْوعت ُه ت�أ�سريه و�ضعي الخْ َّطة ِلذ ِل َك ْ
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ال�صغرية تعلم اباها

6

يحكى �أن فتاة �صغرية مع والدها العجوز كانا يعربان ج�سرا  ،خاف الأب
احلنون على ابنته من ال�سقوط لذلك قال لها  :حبيبتي �أم�سكي بيدي جيدا
 ،،حتى ال تقعي يف النهر
ف�أجابت ابنته دون تردد  :ال يا �أبى � ،، ،،أم�سك �أنت بيدي
رد الأب با�ستغراب  :وهل هناك فرق ؟
أم�سكت �أنا بيدك قد ال ا�ستطيع التما�سك
كان جواب الفتاة �سريعا �أي�ضا  :لو � ُ
ومن املمكن �أن تنفلت يدي ف�أ�سقط .
أم�سكت �أنت بيدي ف�أنت لن تدعها تنفلت منك �.أبدا …
لكن لو � َ
عندما تثق مبن حتب �أكرث من ثقتك بنف�سك  ..و تطمئن على
و�ضع حياتك بني يديهم �أكرث من اطمئنانك لو�ضع حياتك

ال تقر�أين قراءة �سطحية 6

85

بني يديك … عندها ام�سك بيد من حتب … قبل �أن تنتظر
منهم �أن مي�سكوا بيديك
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عدد �سكان العامل  65باليني ن�سمة

6

عدد امل�سلمني  2بليون ن�سمة
عدد املدخنني يف العامل  115بليون ن�سمة
عدد امل�سلمني املدخنني  400مليون ن�سمة
اكرب �شركة منتجة لل�سكائر يف العامل فيليب موري�س
تتربع هذه ال�شركة بـ  %12من ارباحها ال�سرائيل
جمموع ما يدفعه املدخنون امل�سلمون ل�شراء ال�سكائر من هذه ال�شركة 800
مليون دوالر
معدل هام�ش الربح %10
معد ل ماتربحه ال�شركة  80مليون دوالر
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وبح�ساب الن�سبة يكون  96مالين دوالر من م�شرتيات امل�سلمني يوميا
تذهب اىل ا�سرائيل
جريدة الريا�ض العدد 1429/11/22 14759هـ
�أجمـل �سرقـة هـي �سرقـة القلـوب بطـيب الأخـالق
الفرا�شة رغم جمالها  :ح�شرة !!...
وال�صبار رغم ق�سوته  :زهرة !!...
فال حتكم على النا�س من �أ�شكالهم  ,بل �أحكم عليهم مبا حتتويه قلوبهم ,,
كل االنحناءات تك�سر الظهر..
ا ال انحناءة ال�صالة بها ت�سمو الروح وترتقي..
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ق�صر امللك خان

6

روي ان ابراهيم بن �أدهم كان حاكماً وكان ذات يوم جال�ساً يف ق�صره ال�ضخم
ف�سمع �ضو�ضاء على باب الق�صر ور�أى �أن فقرياً يريد الدخول لق�ضاء حاجته
واحلر�س مينعونه وقال الفقري� :ألي�س هذا خاناً  -واخلان هو املكان امل�شاع الذي
ينزل فيه امل�سافرون لق�ضاء حوائجهم فيه لفرتة ق�صرية -فلما �سمع امللك
كالم الفقري اهتاج غ�ضباً لتطاول الفقري عليه وعلى ق�صره ف�أمر باح�ضاره وملا
اح�ضر بني يدي امللك قال :ملاذا كنت تريد الدخول؟
قال :حتى اق�ضي حاجتي فيه وا�سرتيح �ساعة.
فقال امللك :ملاذا �سميت الق�صر خاناً؟
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فقال� :أيها امللك هل �أنت ح�صلت على الق�صر بنف�سك ام كان قبلك لغريك؟
قال امللك :بل كان جلدي ثم لأبي ثم الآن يل.
فقال الفقري :وبعد ملن يكون؟
قال :لولدي.
قال الفقري :هل اخلان غري هذا؟ �ألي�س هو البيت الذي ينزل فيه ان�سان ثم
يرحل ثم ينزل فيه �آخر ويرحل وهكذا؟ نزلنا ها هنا ثم ارحتلنا كذا الدنيا
نزول وارحتال فتنبه ابراهيم بن �أدهم وعزم على ترك امللك ثم ت�سلل لي ًال من
الق�صر ولب�س امل�سوح وذهب اىل الربية و�صار من الزهاد املعروفني.
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6

انقل اعتذاري ولكن
جاء يعاتبني نيابة عن جاري قائال :
باالم�س رايت جارك ومل ت�سلم عليه فهو زعالن عليكم
انا اعتذر ولكنني ثق انا مل اره
�سانقل اعتذارك
لي�س االعتذار فقط بل قل له لو كنت انا مق�صر فانت رايتني فلماذا مل تبادر
بال�سالم ؟
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حمطات قف عندها
التجاهل الذكي
جتاهل احداث  ،جتاهل ا�شخا�ص  ،جتاهل افعال  ،جتاهل اقوال ،
عود نف�سك على التجاهل الذكي
فلي�س كل امر ي�ستحق وقوفك !”
ان�سى اخطاء االخرين
اجعل يف حياتك حفرة �صغرية ترمي فيها �أخطاء �أ�صدقائك ،املهم �أن تن�سى �أي�ضا
مكان احلفرة ،حتى ال تعود اليها يف حلظات اخل�صام!»
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اعمل ب�صمت
تبي�ض الدجاجة بي�ضة زهيدة الثمن فتملأ الدنيا بقيق
بينما ت�ضع ال�سمكة الآالف من الكافيار غايل الثمن
وهي �صامتة وهنا احلكمة
�أ�صمت ودع �إجنازاتك تتحدث
ت�أكد من �صدقك
لي�س�أل ال�صادقني عن �صدقهم
ال�صادق يوم القيامة �سي�س�أله اهلل عن �صدقه ،،
فكيف الكاذب ؟؟؟!!”
اال�صدقاء الغرباء
ما �أجمل الغرباء حني ي�صبحوا �أ�صدقائنا قدرا  ..وما �أ�صعب الأ�صدقاء حني ي�صبحوا
غرباء فج�أة!!..
ومن يرتك القاعة ير�سب
يف قاعة االمتحان يعم ال�صمت ويطبق الهدوء
ويف امتحان الآخرة -:
وخ�شعت الأ�صوات للرحمن فال ت�سمع الإ هم�ساً ويحتار البع�ض يف الفرار بنف�سه
ولكن ال مفر فالبد من االمتحان.
ُتريد �أ�صدقاء ؟
�إذن ْا�شرب من ماء التغا ُفل حتى تثمل .
الن ال�صديق الويف عملة نادرة.
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الب�شر كاحلروف
يف حياتنا الب�شر كاحلروف ؛البع�ض م�ؤهل للرفع  ،والبع�ض يحرتف الن�صب  ،والبقية
ت�ستحق احلذف لأنها من حروف العلة.
العقل
ي�صد�أ احلديد �إذا مل ُي�ستخدم  ،ويركد املاء �إذا مل يتحرك  ،وهذا هو ما يحدث للعقل
�إذا مل يفكر »
تذكر
من اعتز مبن�صبه فليتذكر فرعون
ومن اعتز مباله فليتذكر قارون
ومن اعتز بن�سبه فليتذكر �أبا لهب
�إمنا العزة وامللك هلل وحده �سبحانه وتعاىل
املال
ال تقدر املال اكرث او اقل من قيمته فهو خري خادم وا�سوء �سيد.
تعلم وعلم
ال ت�صحب من هو دونك حتى ال ي�ؤذيك بجهله
والت�صحب من هو فوقك حتى اليتكرب عليك
اقول ا�صحب من هو دونك حتى تعلمه
وا�صحب من هو فوقك حتى تتعلم منه
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ق�صة خمرتع الهومتيل

6

خمرتع �أكرب و�أ�ضخم بريد الكرتوين يف العامل وهو بريد الـ (هوت ميل) املخرتع
الهندي الذي اخرتع لنا الـ (هوت ميل) نعم ال تتعجبوا فاملخرتع لي�س �أمريكي بل
هو هندي الربيد ال�ساخن ( )Hotmailهو �أكرث ما ُي�ستخدم من �أنواع الربيد
الإلكرتوين حول العامل ،وهو تابع ل�شركة (مايكرو�سوفت) الأمريكية ،وهو �ضمن
بيئة (ويندوز) الت�شغيلية ،وخلف هذا الربيد ال�ساخن ق�صة جناح �شخ�صية ت�ستحق
�أن نذكرها خ�صو�صا كما يبدو من ا�سم �صاحبها �أنه م�سلم ؛ ف�صاحب هذا االخرتاع
هو� :صابر باتيا
ففي عام  1988وقد قدِ م �صابر �إىل �أمريكا للدرا�سة يف جامعة (�ستنافورد) وقد تخرج
بامتياز مما �أهله للعمل لدى �إحدى �شركات (الإنرتنت) مربجماً وهناك تعرف على
�شاب تخرج من نف�س اجلامعة ُيدعى( :جاك �سميث).
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وقد تناق�شا كثرياً يف كيفية ت�أ�سي�س �شركتهما للحاق بركب (الإنرتنت) وكانت
مناق�شاتهما تلك تتم �ضمن الدائرة املغلقة اخلا�صة بال�شركة التي كانا يعمالن
بها ،وحني اكت�شفهما رئي�سهما املبا�شر حذرهما من ا�ستعمال خدمة ال�شركة يف
املناق�شات اخلا�صة! عندها فكر �صابر بابتكار برنامج يوفر لكل �إن�سان بريده اخلا�ص؛
وهكذا عمل �سراً على اخرتاع الربيد ال�ساخن و�إخراجه للجماهري عام ، 1996
وب�سرعه انت�شر الربنامج بني م�ستخدمي (الإنرتنت) لأنه و َّفر لهم �أربع ميزات ال يمُ كن
مناف�ستها واملميزات هي كما يلي:
 1ـ �أن هذا الربيد جماين.
 2ـ فردي.
 3ـ �سري.
 4ـ ومن املمكن ا�ستعماله من �أي مكان يف العامل.
وحني جتاوز عدد امل�شرتكني يف �أول عام الع�شرة ماليني بد�أ ُيثري غرية (بيل جيت�س)
رئي�س �شركة (مايكرو�سوفت) و�أغنى رجل يف العامل ،وهكذا قررت (مايكرو�سوفت)
�شراء الربيد ال�ساخن و�ضمه �إىل بيئة (الويندوز) الت�شغيلية ،ويف خريف 1997
عر�ضت على �صابر مبلغ  $50مليون دوالر! غري �أن �صابر كان يعرف �أهمية الربنامج
واخلدمة التي ُيقدمها فطلب  $500مليون دوالر! وبعد مفاو�ضات مرهقة ا�ستمرت
حتى  1998وافق �صابر على بيع الربنامج بـ  $400مليون دوالر على �شرط �أن يتم
تعيينه كخبري يف �شركة (مايكرو�سوفت) .واليوم و�صل م�ستخدموا الربيد ال�ساخن
�إىل  90مليون �شخ�ص وينت�سب �إليه يوميا ما ُيقارب  3000م�ستخدم حول العامل.
�أما �صابر فلم يتوقف عن عمله كمربمج ،بل ومن �آخر ابتكاراته برنامج ُيدعى (�آرزو)
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يوفر بيئة �آمنة للمت�سوقني عرب (الإنرتنت) وقد �أ�صبح من الرثاء وال�شهرة بحيث
ا�ست�ضافه رئي�س �أمريكا ال�سابق (بيل كلينتون) والرئي�س (�شرياك) ورئي�س الوزراء
الهندي (بيهاري فاجباين).
وما يزيد من االعجاب ب�شخ�صية �صابر انه ما ان ا�ستلم ثروته حتى بنى العديد من
املعاهد الدينية والتعليمية اال�سالمية يف بالده و�ساعد كثريا من الطالب املحرومني
على اكمال تعليمهم (حتى انه يقال ان ثروته انخف�ضت ب�سرعه �إىل  100مليون
دوالر فقط) وليت ما فعله �صابر يف ق�صة جناحه ي�صل �إىل م�سامع �أثرياء الذين
يتفننون يف تهريب واخفاء �أموالهم التي ت�ستفيد بعوائدها منفردة
ف�شخ�صية �صابر هذه �شخ�صية مميزه ت�ستحق الدرا�سه والثناء والت�أثر بها كما انه منوذج
وفاء كبري جدا لبالده.
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هذه حكاية طريفة عن العامل �ألربت �أين�شتاين �صاحب النظرية الن�سبية فقد �سئم
الرجل تقدمي املحا�ضرات بعد �أن تكاثرت عليه الدعوات من اجلامعات واجلمعيات
العلمية ،وذات يوم وبينما كان يف طريقه �إىل حما�ضرة ،قال له �سائق �سيارته� :أعلم يا
�سيدي �أنك مللت تقدمي املحا�ضرات وتلقي الأ�سئلة ،فما قولك يف �أن �أنوب عنك
يف حما�ضرة اليوم خا�صة �أن �شعري منكو�ش ومنتف مثل �شعرك وبيني وبينك �شبه
لي�س بالقليل ،ولأنني ا�ستمعت �إىل الع�شرات من حما�ضراتك ف�إن لدي فكرة ال
ب�أ�س بها عن النظرية الن�سبية ،ف�أعجب �أين�شتاين بالفكرة وتبادال املالب�س ،فو�صال
�إىل قاعة املحا�ضرة حيث وقف ال�سائق على املن�صة وجل�س العامل العبقري الذي
كان يرتدي زي ال�سائق يف ال�صفوف اخللفية ،و�سارت املحا�ضرة على ما يرام �إىل
�أن وقف بروفي�سور متنطع وطرح �س�ؤاال من الوزن الثقيل وهو يح�س ب�أنه �سيحرج
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به �أين�شتاين ،هنا ابت�سم ال�سائق امل�ستهبل وقال للربوفي�سور� :س�ؤالك هذا �ساذج
�إىل درجة �أنني �س�أكلف �سائقي الذي يجل�س يف ال�صفوف اخللفية بالرد عليه …
وبالطبع فقد قدم ‘ال�سائق’ ردا جعل الربوفي�سور يت�ضاءل خجال!.
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هكذا تناظروا

االختالف يف الراي او الديانة او املذهب امر مالوف والتناظر بع�صبية هو
االخر امر مالوف  ،ففي احدى الكليات انتبه اال�ستاذ اىل حوار الطلبة فيما
بينهم وب�صوت عال عند دخوله لقاعة الدر�س  ،هذا م�سلم وذاك م�سيحي
واالخر �سني ورابعهم �شيعي وكل يتحدث عن االخر يف م�صدركم كذا
وكذا وبدا ال�شجار فيما بينهم هنا طرق اال�ستاذ على مكتبه عدة طرقات
وطلب منهم الهدوء و�سالهم :
ما �سبب هذه املناظرات وب�صوت عال؟
اجاب احد الطلبة  :ا�ستاذ نتحاور فيما بيننا عن من هو �صاحب املبدا
ال�صحيح.
اال�ستاذ وهل حواراتكم ادت اىل نتيجة وهي بهذا ال�شكل ؟
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اجاب اخر :الن �صاحب املبدا الباطل ال يقر ببطالنه
اال�ستاذ  :له احلق يف ذلك اذا كنتم هكذا تتحاورون
ـ وما هو اال�سلوب ال�صحيح للحوار ؟
غدا �ساعر�ض عليكم برنامج يعلمكم احلوار ال�صحيح
وجاء غدا والطلبة جتمعوا يف قاعة الدر�س ....دخل اال�ستاذ وبيده حا�سبة (
البتوب) ربط احلا�سبة على ال�شا�شة  ،وقبل الت�شغيل طلب من الطالب ان
ينتبهوا لكل كلمة وحركة تظهر يف الربنامج حتى يتعلموا لغة احلوار
وبدا بت�شغيل الربنامج ....ماهي فقرات الربنامج ؟ ...
الكل انذهل
الربنامج هو دعايات اعالنية ملواد جتارية مثال عطر او م�سحوق غ�سيل او
�شامبو او اجهزة منزلية وكل اعالن يظهر املمثل او املمثلة لكي يعلن عن
الب�ضاعة فيبدا بو�صف احلاجة املعلن عنها وما هي امتيازاتها ومانوعها وهكذا
انتهى الربنامج وبقي الطلبة ينظر احدهم اىل االخر وال يفهموا �شيئا من
الربنامج فا�ستاذن احد الطلبة من اال�ستاذ لكي ي�ساله
ـ ا�ستاذ ما عالقة الدعايات االعالنية باملناظرة ؟
ـ اقول لك امل ترى عدة اعالنات جلهاز من نوعية واحدة وبعالمات خمتلفة
 ،وعدة عطور وبنوعية خمتلفة ؟
ـ نعم
ـ هل �شاهدمت او �سمعتم احد منهم يعلن عن ب�ضاعته ويذم االنواع االخرى؟
ـ كال
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ـ فهكذا يكون تناظركم  ،اظهر ما لديك من ايجابيات من غري ان تطعن
يف االخرين � ،سواء كنت م�سلم او م�سيحي او �شيعي او �سني  ،فان اف�ضل
اعالن هو اظهار املحا�سن لدينك التي قد تكون خافية على االخرين من غري
انتقا�صهم  ،الن االنتقا�ص او الطعن او اظهار ال�سلبيات ال يزيد املناظرة اال
منابزة وقد تنتهي اىل خ�صام وزعل .
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فقرات فيها موعظة

قال االمام علي عليه ال�سالم
التبك على و�سادتك قم وابك على �سجادتك و�سريزقك اهلل بعد الع�سر
ي�سر
النار مل حترق نبينا ابراهيم
وال�سكني مل تذبح نبينا ا�سماعيل
واحلوت مل ياكل نبينا يون�س
والبحر مل يغرق نبينا مو�سى
فكن مع اهلل وال تبال ملن يكيد لك
اذا اردت ان ترى الدنيا بعد موتك
امنية قد يتمناها البع�ض وكل من يتمناه عليه ان يتعظ منها  ،فاذا اردت
ذلك فما عليك اال متابعة اخبار من مات وا�سمع من النا�س بعد فقدهم
امليت ما يقولون عنه  ،فان كان فاعل خري �سيقولون رحمه اهلل ودائما يذكرونه
باخلري واذا كان فاعل �شر فاذا ذكر تذكر م�ساوئه بل قد ين�سى حاملا يدفن
فاخرت ايهم تريد ان تكون بعد موتك؟
هناك من يريد ان يلفت انتباه النا�س فيت�صرف ت�صرفات غري �صحيحة وهناك
من يت�صرف ت�صرفات �صحيحة وكالهما يرونه النا�س.
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القمر والدخان كالهما يف ال�سماء فالقمر مكانه ال�سماء والدخان يرتفع كي
يبلغ ال�سماء وكالهما يراهم النا�س
فاخرت مبن تتمثل بالقمر ام بالدخان؟
حوار مع الفي�سبوك
الفي�سبوك  :دع املا�ضي مي�ضي واحاديث النا�س مت�ضي فهل �سمعت ب�شخ�ص
ربح �سباقا وهو ينظر اىل الوراء
الرد  :يجب ان تهتم بكالم النا�س بقدر مينع من اخلطا والبع�ض ربح النه نظر
اىل الوراء لريى اثر فعله او قوله حتى ي�صحح م�ساره
الفي�سبوك يقول اتقدم ببطئ اف�ضل من الرجوع خطوة
وانا اقول اذا كان التقدم خط�أ فالرجوع اف�ضل
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خمتارا

تم
ن
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ف
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س
بوک

احيانا يخدعنا االخرون ب�أنهم ي�ساعدوننا مبا امكنهم

يف بع�ض االحيان
جنهل ما لدينا من
و�سائل للو�صول
اىل غايتنا
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انظر اىل االخرين
كانك ترى نف�سك
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القنوات العربية
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احذر من ن�شر

الفاح�شة

التدخني بني احلياة واملوت
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من ال�سهل ان ت�ضع يدك على فمك كي التتكلم ولكن من
ال�صعب ان ت�ضع يدك على قلبك كي ال تت�أمل

ان القيود التي متنعنا احيانا من ان نكون احرار هي قيود
ذهنية ولي�ست مادية
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