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اإلهداء
إلى تلك الشخصيات التي خرجت على الركون
وتمردت على اليأس
في بحثها الدائب
عن اإلبداع والتميز والرقي
وفي رحلتها القلقة في رياض العلم
وبساتين المعرفة
إلى كل من خرج من هموم ذاته

إلى هموم أمته

إلى كل من جعل الهموم هماً واحداً:
هم اآلخرة
أهدي هذا السفر المتواضع...
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مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمة
اِلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد
فهذه جمموعة من املقاالت يف الرتبية والثقافة واألدب ،متثل يف جمملها حماوالت
دائبة للوصول إىل مرافئ اإلبداع وبلو شرفات التميز والرقي ،أقدمها للقارئ الكرمي
باعتبارها باكورة إنتاجي املطبوع.
وقد نشرت هذه املقاالت على مدى مثاين سنوات منذ عام 1427ه املوافق لعام
2006م وحىت عام 1435ه املوافق لعام 2014م يف عدد من الصحف والدوريات
ومواقع اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي ،مثل صحف (احملرر) و(االنتباهة)
و(الصحافة) و(السوداين) و(آخر ِلظة) ،وجمالت (صحتك) و(الفرقان) و(املنتدى)،
وشبكات (املشكاة) و(األلوكة) و(اهلداية) و(الشروق) و(اإلحسان) ،كما مت نشرها يف
الفيسبوك وإرساهلا عرب الربيد اإللكرتوين لعدد غري قليل من القراء.
وحبمد اهلل تبارك وتعاىل ،وجدت هذه املقاالت تفاعالً طيباً من القراء ،فأشار
علي بعضهم جبمعها يف كتاب؛ لتعم اإلفادة منها ويتعدى النفع هبا ،فاخرتت جمموعة
منها لتكون مرحلة أوىل ،تعقبها بقية املراحل اليت تشمل ما مل ينشر من املقاالت بإذن اهلل
تعاىل.
وقد صنفت هذه املقاالت حسب نوع القضايا اليت تتناوهلا ،فكان أن مشلت
القضايا الرتبوية واالجتماعية والثقافية واألدبية ،ومل أر حاع تاريخ كتابة املقال بقدر ما راعيت
موضوعه ،فجمعت يف الرتتيب بني املوضوعات املتشاهبة أو ذات الصلة؛ مراعاة لتسلسل
األفكار وبلورهتا ،ووضوحها بالنسبة للقارئ الكرمي.
11
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ختاماً ،أتقدم بالشكر اجلزيل  -بعد شكر اهلل جل وعال – لكل من أسهم يف
إخراج هذا الكتاب برأيه وجهده وماله ،وأخص بالشكر شيخي الفاضل يوسف فضل اهلل
عبد الرمحن حفظه اهلل تعاىل ،الذي كان كثرياً ما يشد من أزري ويدفعين إىل مواصلة
الكتابة والتأليف؛ حىت رأى هذا الكتاب النور بفضل اهلل سبحانه وتعاىل.
وجل أن جيد القارئ يف هذا اجلهد املقل ضالته ومتعته ،وأن
كما أسأل اهلل َّ
عز َّ
يضيف إىل حصيلته املعرفية والعلمية ما يفيد؛ فيكون خري اجلليس ونعم األنيس.
علي صاحل طمبل
األربعاء  25ر بيع األول 1437هـ
 6يناير 2016م
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لو يعلم اآلباء!!..
لو يعلم اآلباء النظرة اليت ينظر هبا األبناء إليهم ،لكان هلم شأن آخر يف عالقتهم
هبؤالء األبناء الذين ال جيد معظمهم من اآلباء الرعاية الكافية وال االهتمام املطلوب.
ال أظن أن هناك أحداً يؤثِّر على أحد إجياياً أو سلباً مثل تأثري األب على ابنه إن
استغل هذا التأثري استغالالً أمثل؛ فاالبن عادة ما ينظر إىل أبيه باعتباره القدوة املثلى ،بل
قد ينظر كثري من األبناء – خاصة يف مرحلة الطفولة – إىل آبائهم باعتبارهم عظماء أو
عباقرة ،ومهما بلغ االبن من العلم واملعرفة يشعر بنقصه أمام والده الذي كان سبباً يف
وجوده يف هذه اِلياة ،واملريب األول له .ولعل هذا التأثري الكبري هو الذي بيَّنه النيب صلى
اهلل عليه وسلم يف قولهُ ( :ك ُّل مولُ ٍ
ص َرانِِه أ َْو
ود يُولَ ُد َعلَى ال ِْفط َْرةِ فَأَبَـ َواهُ يـُ َه ِّو َدانِِه أ َْو يـُنَ ِّ
َْ
يُ َم ِّج َسانِِه)()1؛ فإذا كان األب يستطيع توجيه االبن إىل اعتناق دين معني ،فمن باب أوىل
أن يستطيع توجيهه إىل ما هو دون الدين بالطبع.
إن اآلباء الذين ينشغلون عن أبنائهم ،ويرتكون تربيتهم لألم وحدها ،أو للخادمة
يف البيت ،أو للصديق يف الشارع أو املدرسة أو اإلنرتنت ،أو للمعلم يف الروضة أو
املدرسة ،وغريهم؛ إمنا يرتكون فراغاً ال يستطيع أحد سدَّه ،مهما أويت من مقدرات؛ وقد
يرتك بذلك ابنه أو ابنته فريسة ملعاول اهلدم ،وما أكثرها يف جمتمعاتنا!
وحتضرين يف هذا السياق قصة وصلتين يف الربيد اإللكرتوين مفادها أن هناك
تلميذاً كتب موضوعاً إنشائياً أبكى املعلمة ،عنوانه (أريد أن أصبح تلفازاً) ،وموجز هذه
القصة أن هذا التلميذ يتمىن أن يصبح تلفازاً؛ ملا وجد من اهتمام هبذا التلفاز من قحبَل

()1رواه البخاري برقم (.)1385
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أبويه؛ إذ خيصصان له الساعات الطوال ،بينما ال مينحانه من الوقت إال الشيء اليسري ،مما
حدا به ألن يتمىن أن يصبح تلفازاً؛ حىت حياط بالعناية واالهتمام اللذين وجدمها التلفاز!
كما اطلعت على كتاب امسه (أيب اجلس معي ساعة) يذكر فيه كاتبه قصة طفل
طلب من أبيه أن جيلس معه ساعة ،فقال له األب :ال وقت لدي أضيعه؛ إنين أكسب يف
الساعة الواحدة مائة جنيه .وبعد أيام طلب الطفل مخس جنيهات من األب ،فغضب أبوه
وقال له :أمل أعطك مخس جنيهات صباح اليوم ،ملاذا تريد مخس جنيهات إضافية؟ فقال
له االبن يف سعادة :لقد تبقى يل مبلغ مخس جنيهات؛ حىت أكمل املائة جنيه فأعطيك
إياها؛ لتجلس معي ساعة من زمنك!
وأذكر قصة قصرية امسها (أرجوك امسعين) جيسد فيها البطل عالقته الباهتة بأبيه يف
صورة حسية ،حيث تواجه غرفته غرفة والده ،ويفاجأ كل يوم بأن والده يبين جداراً بني
الغرفتني دون أن يوضح السبب .وبعد أيام وصل اجلدار إىل السقف ،فانفصلت الغرفتان
متاماً ،فأخذ يصرخ يف خامتة القصة ويقول منادياً والده( :ال بد من حتطيم هذا اِلائط يا
أيب ..أرجوك امسعين ولو مرة واحدة ..سأقول لك كل ما كنت أود قوله منذ سنوات .نعم
سأفعل ذلك ..فقط قم بتحطيمه أرجوك) .مث يقول يف اخلامتة( :ولكن يبدو أنه مل
يسمعين ،ولن يسمعين مادام اِلائط قائماً!).
حقيقة ،إن كثرياً من اآلباء جيعلون عالقتهم بأبنائهم عالقة شاحبة ،ال تتعدى
عالقة اإلنفاق على املأكل واملشرب وامللبس ،فال تنفذ إىل األعماق ،وال تسعى للتغيري
والتأثري على االبن ،خاصة يف مرحلة الطفولة اليت يكون فيها طيِّعاً سهل القياد ،أكثر
تعلقاً وإعجاباً بأبيه من بقية مراحل العمر ،فيعطلون أدوارهم اليت كان ميكن تفعيلها ،لو
وجهت التوجيه الصحيح .ولألسف قد يبحثون عن هذه األدوار بعد فوات األوان ،حني
يكرب أبناؤهم ويصبح من الصعب تغيريهم ،كما قال القائل:
قد ينفع األدب األحداث يف ٍ
األدب
مهل وليس ينفع بعد الكربة
ُ
16
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َّ
ـب
إن الغص ـ ــون إذا َّقومـ ـ ـ ـ ــتها
ْ
اعتدلت وال يلني إذا َّقومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته اخلش ـ ـ ُ
كثري من اآلباء ال يؤثرون على أبنائهم؛ ألهنم يضعون حواجز غري مربرة مع
أبنائهم ،جتعل العالقة بينهم كعالقة املدير مبوظفيه ،أو الرئيس مبرؤوسيه ،أو قد ال تكون
هنالك عالقة تذكر؛ فقد يكون طابع هذه العالقة اإلرهاب والقهر ،حبيث إذا حضر األب
كف الالعب ،وسكت الناطق .وقد تكون عالقة ضعيفة ال تسودها رقابة وال يتخللها
َّ
تقييم أو تقومي ،ويف كال اِلالتني (اإلرهاب والتهاون) يكون التأثري سلبياً؟؛ فيحاول األبناء
البحث عن دور األب املفقود يف غريه ممن ال يؤمن جانبهم ،وكثري من األسر انفرط
عقدها حني فقدت دور األب ،واجتهت حنو االحنراف األخالقي والفشل االجتماعي!
إن األب اِلصيف هو الذي يستغل كل مرحلة من املراحل العمرية ألبنائه ،فيعمد
إىل التعامل معها مبا تقتضيه ،فمرحلة الطفولة تتطلب معاملة ختتلف عن مرحلة املراهقة
والشباب والرجولة .وهو الذي يعمد إىل إزالة الفجوات واِلواجز املوجودة يف العالقة مع
األبناء بالدرجة اليت تقتضيها كل مرحلة ،من غري إفراط وال تفريط ،وكما يقولون :يف
مرحلة قد يكون االبن أمرياً ،ويف ثانية قد يكون أسرياً ،ويف ثالثة قد يكون وزيراً.
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فجوات وحواجز في تربية األبناء!!..
الواقع الرتبوي الذي تعيشه األسرة السودانية أقل ما ميكن أن يقال عنه يف رأيي
أنه(واقع شديد املرارة)! ويعود إليه السبب يف كثري من املشاكل اليت يعاين منها جمتمعنا
املعاصر.
إذا تأملنا يف واقع أسرتنا السودانية جند أهنا متثل جمموعة من الفجوات :فجوة بني
الزوج والزوجة ،فجوة بني األب واألبناء ،فجوة بني األم واألبناء ،فجوة بني األبناء ...،إىل
تكون يف هناية املطاف ما يسمى عندنا اصطالحا بـ(األسرة)!
آخر تلك الفجوات اليت ِّ
وتعريف الفجوة  -يف مفهومي  -أهنا جمموعة من اِلواجز النفسية املوروثة اليت
يضعها أفراد األسرة فيما بينهم ،وهذه اِلواجز هي اليت متنع انسياب املشاعر بني األفراد،
وتصيب األحاسيس بالربود والتبلد  -إن مل نقل اجلمود واجلفاء  -وجتعل العالقة املتبادلة
أقرب إىل الرمسية واآللية ،أكثر من قرهبا من الود والصفاء والصراحة.
وأكرب خطأ يقع فيه الوالدان أن يقصرا مفهوم الرتبية على الطعام والشراب وامللبس
والصحة والتعليم ،وغريها من االحتياجات املادية ،متغافلني متاماً عن الناحية الروحية اليت
تفوق الناحية املادية من حيث األمهية.
عندما يواجه االبن أو االبنة مشكلة ما فإهنما يبحثان عمن يعينهما على حلها،
ويف الغالب يسعيان إىل حلها بطريقتهما اخلاصة ،أو باللجوء إىل شخص خارج العائلة
عندما ال جيدان آذاناً صاغية يف األسرة ،أو عندما ينعدم جو الصراحة داخل األسرة؛
وتكون النتيجة يف كثري من األحيان وخيمة!
األبناء والبنات ميرون مبراحل عمرية خمتلفة ،وكل مرحلة حتتاج إىل رعاية خاصة،
ومتابعة ختتلف عن غريها من املراحل ،لكن الواقع املشاهد يشي بأن أفراد األسرة مجيعهم
– إال من رحم  -يعيشون يف حالة من العزلة؛ فاألب يف و ٍاد ،واألوالد يف و ٍاد آخر،
18
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والزوج يف و ٍاد ،وزوجته يف و ٍاد آخر! وكل تلك اِلواجز سببها انعدام الصراحة والوضوح
واألرحيية.
وخري شاهد على ما ذهبنا إليه أننا نصاب بالدهشة واالستغراب حني نرى أباً
يصادق ابنه ،ويتحدث إليه دون حواجز ،أو شقيقني ال يفرتقان أو يتشاكسان ،أو شقيقاً
يعامل شقيقته بلطف ،وتصارحه بكل صغرية وكبرية!
هذا الواقع األسري اهلش ،إن مل نعمد إىل تغيريه ،ومتتني أواصره ،وتغيري املفهوم
التقليدي للرتبية القائم على املادة دون الروح ،وعلى الظاهر دون الباطن ،فإننا سنجد
أنفسنا يف خامتة املطاف أمام جمتمع متفكك ومهزوز ،تتقاذفه أمواج الغزو الثقايف الذي
بدأ ينهش جسده بالفعل ،وتعصف به رياح العوملة اليت أخذت حتتل مكاهنا عرب الظواهر
االجتماعية واملمارسات الدخيلة على جمتمعنا.
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هل كنت ًّ
صغيرا؟!
حقا طفالً ً
ترتدد يف ذهين تساؤالت عدَّة،
حني أرى طفالً أو طفلة بصحبة ِّأمه أو أبيهَّ ،
مبعثُها العجب والدهشة من هذه العالقة اِلميمة اليت جتمع األبوين بأبنائهما وبناهتما!
كنت حقًّا طفالً صغرياً ذات يوم ،أرمتي يف وداعة وسكون
حينها أتساءل هل ُ
واستسالم يف أحضان أمي ،وأرضع من ثَ ْديها ،وأُكثحر من البكاء ح
ألتفه األسباب! أتعثَّر يف
املشي ،أ ح
َعجز حىت عن إطعام نفسي ،وقضاء حاجيت ،وارتداء مالبسي ،وعن زيارة كثري
أعجز حىت عن النطق والتعبري عن حاجيت
من األماكن إال إذا اصطحباين إليها؟! بل ُ
النطق،
أبوي
مت على يدي َّ
ُ
ومشاعري ،حىت تعلَّ ُ
َ
وحفظت من ألفاظ اللغة الشيءَ
الكثري؟!
أتساءل:هل كان أيب وأمي ي ح ح
ابين أو ح
وحني أرى ح
أسهر
ابنيت
ُ
َ َ
سهران َملرضي كما ُ
وحي حم ح
الين إىل الطبيب كما أمحل ابين أو ابنيت؟!يا ترى كم أَن َفق أيب
ملرض ابين أو ابنيتَ ،
علي من املالبس واألحذية،
صرت شابًّا قويًّا ،كم أَن َفق َّ
على طعامي وشرايب ومداوايت حىت ُ
واشرتى يل من اللُّعب واهلدايا واألدوات املدرسية؟! وكم دفع من ح
رسوم الدراسة ،وأعطاين
َ
وطلبت من
مددت يدي إليه
مفاخرا يب؟! كم
شىت األماكن
من املال ،واصطحبين إىل َّ
ُ
ُ
ً
مصاريف؟!
الدفاع عن نفسي ،كما هو
هل كنت طفالً قاصراً ضعيف البنية ،ال أقوى على ح
نان ِلزين ،ويف حر َغ ح
يفرحان لفرحي ،وحيز ح
ح
ان ُو ْس َعهما يف
حال ابين وابنيت؟ وهل كان أبواي
ُ
ح
الشهور واألعو َام لري ح
صرت رجالً قويًّا
ياين قد ُ
توفري اِلماية والطمأنينة يل ،ويَـعُدَّان َ
األيام و َ
ويؤدي حق اهلل وحق العباد؟!
يَعتَ حمد على نفسهِّ ،
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ح
تعقيدات اِلياة ،وتغيب عين كثريٌ من حقائق
عاجزا عن فهم كثري من
هل ُ
كنت ً
ووعيت ما مل
فت على يدي أيب وأمي الكثري ،وتعلَّمت الكثري،
ُ
العا َمل من حويل ،حىت َعَر ُ
أكن أَعي من قبل؟!
ح
زجرين أحيانًا  -وهذا ما أفعله أحيانًا بابين
اآلن
ُ
فهمت ملاذا كان يَصيح يب أيب ويَ ُ
أو ابنيت  -نعم؛ ألنه حيبين؛ وهو حمثْل الطبيب الذي ُجي حري عملية جراحية مؤلحمة للمريض،
ح
كنت
لكنه يَعلَم أهنا بالرغم من ألَمها فإن فيها شفاءه وبـُْرأه وسالمته ،حزْد على ذلك أنين ُ
ح
األخطاء واِلماقات اليت حتتاج إىل تربية
أرتكب  -بقصد أو بدون قصد  -كثرياً من
وتأديب وتوجيه.
ح
فع َذرُهتما
اآلن َعَر ُ
سبب انفعال أيب أو أمي وعصبيَّتهما يف بعض األحيانَ ،
فت َ
كت
حني
بت ضغوطها وتعقيداهتاَّ ،
دخلت ُم ْعتَـَرك اِلياةَّ ،
أجنبت؛ حينها أدر ُ
جت و ُ
وتزو ُ
وجر ُ
ُ
بشر ال خيلو من االنفعال أو اِلدَّة يف الطبع حني ُجيَابَه باملشاكل
أنين  -مثلهما ٌ -
والضغوط!
سخر له األبوين
أضعف اإلنسا َن ،وما
حقًّا ما
أعظم رمحةَ اهلل تعاىل الذي َّ
َ
َ
ح
ح
كسره ،ويرمحا ضع َفه! إهنا نعمة ينبغي أن تُقابَل
حبناهنما وعطفهما ورعايتهما؛ ليَ ْج ُربا َ
بالشك حر والعرفان هلل  -تعاىل  -أوالً ،مث باإلحسان إىل الوالدين يف ح
حياهتما ،والدعاء هلما
بعد موهتما؛ ألهنما كانا بعد اهلل  -تعاىل  -سببًا يف وجودنا على ظهر هذه البسيطة ،ومها
ح
وشبَْبنا عن الطَّْو حق ،قال اهلل تعاىل:
اللذان رعيانا يف َكنَ حفهما حىت نشأْنا وتَـَر ْعَرعنا َ
ﭐﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱶﱠ( ،)1وقال اهلل

ﲏ
ﲎ
تعاىل:ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞ

)[ (1سورة لقمان :اآلية ]14
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ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭ ﲮﱠ(.)1

)[ )1سورة اإلسراء :اآليتان .]24 – 23
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أسرة سودانية في بريطانيا!!.
ذكر يل صديقي املهندس املقيم مع أسرته يف بريطانيا كيف أن بناته الثالث أدمن
القراءة ،لدرجة أنه كان يضطر أحياناً إىل استخدام صالحياته ،فيأمرهن بالنوم مبكراً؛ حىت
ال يسهرن إىل وقت متأخر من الليل ،فيكون ذلك خصماً على يومهن الدراسي!
ذات يوم دخل على غرفتهن ،فوجد كل واحدة منهن مستغرقة يف القراءة ،ومبا أن
الوقت كان متأخراً من الليل أمرهن بأن خيلدن إىل النوم؛ حىت ال يتأخرن عن املدرسة يف
الصباح الباكر ،فأظهرن االنصياع ألمره ،فأطفأ مصباح الغرفة ،مث ذهب إىل غرفته.
ولكنه عاد إىل غرفتهن ليطمئن قلبه على مثوهلن ألمره ،فإذا به يراهن وقد وضعت
كل واحدة منهن الكتاب على رأس األخرى يف شكل رأسي ،وأخذت مترر الكتاب على
شريط الضوء املنبعث من باب الغرفة املوارب ،وطفقت تلتهم صفحات الكتاب يف هنم
عجيب!
وأخربين بقصة أخرى ،وهي أنه اشرتى هلن ثالثة كتب ،ويف طريقه إىل املنزل قرأت
كل واحدة منهن كتاباً ،وحني انتهى ذلك اليوم كانت كلٌّ منهن قد قرأت الكتب الثالثة،
فاحتج بأنه ال يستطيع هبذه الكيفية أن يواكب هنمهن للقراءة؛ ألن الكتاب الواحد
يكلف مبلغاً معترباً!
ذكر يل ذلك املهندس هاتني القصتني يف سياق حديثنا عن دور األبوين يف
الرتبية ،وأخربين كيف نشأ يف أسرة حتب القراءة وتشجع طلب العلم ،فمنذ نعومة أظفاره
وجد كتب والده من حوله ،ورأى كيف يقضي والده الساعات الطوال ،يقرأ ويبحث
ويكتب ،وكيف غرس فيه مبادئ الدين وقيمه الفاضلة لينشأ عليها وحيافظ عليها ،هو
وأسرته ،حىت وهو يقيم يف قلب أوربا حيث االنفتاح والعوملة واِلريات ،وكان أن رىب بناته
على حب القراءة والتفوق يف الناحية األكادميية حىت صرن حيصلن على املرتبة األوىل يف
23
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التحصيل األكادميي كل عام ،وأغرمن بالقراءة حىت مل تعد الواحدة منهن تعبأ باأللعاب
اليت أحضرها والداها ،ومل يعد هلا وقت للتلفاز ،فلجأ الوالد للتخلص منه ،إذ ال أحد يبايل
به!
حقيقة هذه القصة تعد حجة على كل من فرط يف تربية أبنائه وتذرع حبجج
واهية ،وألقى بالالئمة على الشارع واملدرسة وأصدقاء السوء ،وغريها من التربيرات العجفاء
اليت ال تغين من مسؤوليته أمام اهلل شيئاً ،وتؤكد تفريطه يف دوره كر ٍاع ومسؤول ٍ
أول عن
رعيته ،فها هي أسرة تقيم يف بريطانيا وحتافظ على القيم ،فرتيب أفرادها على األخالق،
وتغرس فيهم حب العلم واملطالعة.
كثري من اآلباء واألمهات َّفرطوا أو عطلوا دورهم يف تربية األبناء والبنات ،مع أنه
الدور املؤثر والعامل الرئيسي ،وما سواه ال يعدو أن يكون جمرد أدوار وعوامل ثانوية؛
بدليل قول النيب صلى اهلل عليه وسلمُ ( :ك ُّل مولُ ٍ
ود يُولَ ُد َعلَى ال ِْفط َْرةِ فَأَبَـ َواهُ يـُ َه ِّو َدانِِه أ َْو
َْ
()1
ص َرانِِه أ َْو يُ َم ِّج َسانِِه َك َمثَ ِل الْبَ ِه َيم ِة تُـ ْنتَ ُج الْبَ ِه َيمةَ َه ْل تَـ َرى فِ َيها َج ْد َع َاء) .
يـُنَ ِّ
أبناؤنا يف صغرهم مثل العجني ميكن أن تشكله كيف تشاء ،وقدمياً قيل( :العلم
يف الصغر كالنقش يف اِلجر) ،فالذكاء مثالً -كما أثبتت بعض األحباث  %90 -منه
مكتسب ،و %10فقط فطري موروث ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم يقول( :إنما العلم
بالتعلم ،وإنما الحلم بالتحلم ،ومن يتحر الخير يعطه ،ومن يتوق الشر يوقه)(.)2
كل هذه أدلة على أمهية املكتسب يف حياة اإلنسان ،وأن بوسعه أن يكتسب
كثرياً من نافع العلوم وطيب األخالق إذا كان له استعداد نفسي لذلك ،ووجد بيئة تعينه
على اكتساب كل صاحل ومفيد ،أما أصحاب العزائم الواهنة واألعذار اجلوفاء فال جمال
هلم يف هذه العملية الرتبوية القاصدة اليت تبتغي وجه اهلل تعاىل بولد صاحل يدعو لوالده بعد
( )1رواه البخاري برقم ()1385
( )2السلسلة الصحيحة برقم (.)342
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موته ،فينفعه دعاؤه ويكون ما علَّمه من خري يف ميزان حسناته؛ ألنه دعا إىل هدى ،ومن
دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً،
كما أخرب بذلك الصادق املصدوق صلى اهلل عليه وسلم.
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التلفاز وتقاعد األبوين عن التربية!!..
مما يؤسف له أن كثرياً من اآلباء واألمهات تقاعدوا مبكراً عن وظيفة الرتبية،
وتنازلوا عنها – طائعني  -للشارع واألصدقاء والتلفاز! لينال األخري النصيب املعلَّى من
ُ
أوقات أبنائنا وبناتنا.
وال يكمن اخلطر يف جمرد مشاهدة األبناء للتلفاز ،بل يف طبيعة األشياء اليت
يشاهدوهنا ،ويف إدماهنم – خاصة األطفال – هلذه املشاهدة اليت تصل إىل حد التسمر
لساعات طويلة أمام هذه الشاشة البلورية ،دون رقابة أو متابعة من الوالدين!
و ُّ
أدل دليل على أن كثرياً من األطفال قد وصلوا يف مشاهدهتم للتلفاز حداً أقرب
إىل اإلدمان ما توصلت إليه إحدى الدراسات األمريكية اليت بيَّنت أن الطفل يشاهد
التلفاز يف العادة مبعدل  23ساعة يف األسبوع الواحد ،بينما خلصت دراسة مصرية إىل
أن أطفال مدينة القاهرة يشاهدون التلفاز مبعدل  28ساعة يف األسبوع الواحد! وقس
على ذلك حال أطفالنا!
كثري من اآلباء واألمهات يفرحون بانشغال أبنائهم بالتلفاز ،ويظنون أهنم بذلك
يسرتحيون من خروجهم املتكرر خارج املنزل ،ويتخلصون من شغبهم وضجيجهم،
ويتحاشون شجارهم مع بعضهم البعض ،وال يدرون بأهنم بتسليم القياد للتلفاز
إمنايعرضون أبناءهم ملخاطر مجة ،قد تؤثر سلباً على حياهتم املستقبلية!
من اخلطأ ،بل من السذاجة أن يظن الوالدان أن الربامج اليت تُبث يف القنوات
الفضائية ال حتمل سوى أهداف نبيلة ،الغرض منها ال يعدو التسلية املفيدة ،ويفتخر
بعضهم بأن أبناءهم صاروا يتحدثون باللغة العربية الفصيحة من فرط مكوثهم وتسمرهم
أمام شاشة التلفاز! وهذا إما أنه دليل على جهل بطبيعة هذه الربامج ،أو تغافل عن
حمتواها الذي ال خيلو يف معظمه من مسوم مبثوثة ،تديرها أغراض ال ختلو من خبث،
26
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تسعى لغزو اجملتمعات ثقافياً ،والنيل من عقيدهتا ،وتدمري بنيتها االجتماعية املتماسكة؛
ليصبح الفرد غارقاً يف مستنقع الشبهات والذاتية والتفسخ األخالقي ،أسوة بنظريه الغريب!
وقد أثبتت دراسة أن حوايل  %75من الربامج التلفزيونية اليت تُعرض يف الدول العربية
واإلسالمية هي ذات إنتاج أجنيب ،وأن حكومات هذه الدول ال تسيطر إال على %25
من املعلومات والربامج املوضوعة واملعروضة ملواطنيها؛ مما ينم عن حجم االستهداف الغريب
جملتمعنا.
كما ال يهتم كثري من اآلباء واألمهات مبا إذا كانت هذه الربامج تناسب أعمار
أبنائهم أم ال ،مع أن الغرب الذي أنتج هذه الربامج حيدد يف كل منتج عمر الطفل الذي
يشاهده ،وهل يشاهده يف حضور أحد والديه أم ال ،خاصة إذا كان األمر يتعلق بربامج
حتتاج مزيداً من الشرح والتفسري والتوجيه من أحد الوالدين.
ومن سلبيات هذه الربامج التلفزيونية أن كثرياً منها حيض على العنف ،ويعرض
مشاهد حترض األبناء على األفعال اخلشنة القاسية اليت ال تناسب أعمارهم؛ مما ينعكس
واضحاً فيما بعد يف سلوكهم جتاه غريهم من األطفال ،حني يفتعلون الشجار،
ويستخدمون القوة اجلسمانية يف أبسط األشياء ،هذا غري حماولتهم حماكاة ما يرون يف هذه
الربامج؛ مما يعرضهم للخطر ،كمحاولة السقوط من األماكن العالية ،أو القفز ملسافات
بعيدة ،أو الطريان ،على حنو ما يفعل طرزان أو الرجل الوطواط أو السوبرمان ،وغريهم من
األبطال الومهيني.
وكثري من هذه الربامج جيعل األبناء يعيشون يف عامل غري واقعيٍ ،
غارق يف اخليال
والفنتازيا ،فيبعدون بذلك عن حميطهم االجتماعي ،ومييلون لالنطواء واالنعزال عن اجملتمع،
هذا غري حالة التبلد الذهين اليت تصيبهم من فرط مشاهدة التلفاز؛ مما يلقي بظالله
السالبة على حتصيلهم األكادميي ومستوى ذكائهم.
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ويسهم إدمان مشاهدة التلفاز يف إذكاء العقوق لدى األبناء ،بشدِّه النتباههم للدرجة
اليت ال يريدون معها ححوالً عنه ،فإذا ناداهم أحد األبوين ِلاجته مل يُلقوا له باالً! ليكون هذا
االمتناع فيما بعد إيذاناً بالتمرد والعقوق ،وإرهاصاً باتساع حجم الفجوة اليت تفصل بني الطفل
وأبويه.
لقد أثبتت الدراسات أن التلفاز هو أحد وسائل انتشار اجلرمية ،حيث يتعرف الطفل
على أساليب اجلرمية من خالل متابعته للشخصيات الشريرة اليت استحدثت وسائل وأساليب
متنوعة لإلضرار باآلخرين! فيدفعه إعجابه هبذه الشخصيات إىل تقليدها يف كل شيء ،مبا يف
ذلك اجلرمية وما يرتبط هبا من سلوكيات منحرفة ،كالتدخني وتعاطي املخدرات وشرب اخلمور.
وتسهم كثري من برامج التلفاز يف إضعاف ُخلق اِلياء لدى الطفل ،باعتياده على
مناظر العُري لدى أبطال الربامج التلفزيونية ،ومتابعته للعالقات العاطفية ،وما يصحبها من
فيقر ما يراه باعتباره أمراً مباحاً ال عيب فيه؛ ويزيد الوضع سوءاً أن
ممارسات غري مشروعة؛ ُّ
بعض اآلباء يرتكون أطفاهلم يشاهدون إىل جوارهم مسلسالت الكبار اليت ال ختلو من مشاهد
ختدش اِلياء ،دون توجيه أو إنكار ،وكأهنم يتعاملون مع مجادات أو آالت صماء ،ال إحساس
هلا وال تفكري!
إن هذا الوقت الثمني الذي قد ميتد إىل أربع ساعات يف اليومُ ،هتدر يف مشاهدة

التلفاز ،كان ميكن أن يوظف توظيفاً أمثل يف تنمية مقدرات الطفل ومهاراته ،وصقل إبداعاته
وملكاته ،كاِلفظ والقراءة والرسم ،وبناء شخصيته وتشكيلها ،حبيث تصبح فيما بعد شخصية
فاعلة ،تسهم بدورها يف ترقية اجملتمع والنهوض به.
ختاماً ،نرجو أن يكون يف ما ذكرنا ما يلفت انتباه اآلباء واألمهات إىل خطورة ترك
اِلبل على الغارب يف عالقة أبنائهم بالتلفاز ،وأن يضطلعوا مبسؤوليتهم اليت اسرتعاهم اهلل إياها
جتاه أبنائهم ،بدالً من إيثارهم التقاعد املبكر؛ ليشغر التلفاز وظيفتهم ،فيكون املريب واملعلم
واملوجه!
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األبناء في مجتمعاتنا :تنشئة مدللة على فراش
الكسل!!..

إذا رأيت رجالً ميشي مع امرأة ،أو شاباً مع شابة ،فمن السهل أن تعرف العالقة
بينهما؛ فإذا كان الرجل  -أو الشاب – مقطِّب الوجه ،يتحدث بصوت ٍ
عال خشن ،أو
َ
ميشي على بعد مسافة ال تقل عن املرت بينه وبني املرأة – أو الشابة – فاعلم أنه إما
زوجها ،وإما شقيقها!
وإذا كان الرجل – أو الشاب – وضاح الوجه ،باسم الثغر ،يتحدث بصوت
رقيق هامس ،فاعلم أن املرأة – أو الشابة – إما أن تكون خطيبته أو حمبوبته ،ولو
أحسنت الظن هبما لقلت إهنما حديثا عهد بالزواج.
ولألسف الشديد :هذه هي القاعدة العامة يف جمتمعنا ،إال من رحم اهلل ،فإنه
ُّ
يشذ عن هذه القاعدة!
*****
يف أسرنا ينشأ الولد على الكسل واخلمول ،فال يغسل مالبسه ،وال ينظف غرفته،
وال يرتب فراشه الذي نام عليه ،ويُرتك نائماً حىت يصحو بعد أن تشرق الشمس ليجد
اإلفطار معداً ،بينما أخته هي اليت تغسل مالبسه ،وتنظف غرفته ،وتعيد ترتيبها ،وتعد له
طعامه ،وهتيئ له حىت فراشه الذي ينام عليه!
وهذه التنشئة املدللة للولد ،واليت تسهم فيها لألسف األمهات بقدر كبري بأمرهن
لبناهتن خبدمة أبنائهن يف كل صغرية وكبرية ،هذه التنشئة هي إحدى األسباب اليت جتعل
االبن ينظر إىل أخته أو زوجته نظرة دونية ،جتعله يتحدث معها خبشونة ،أو يعاملها جبفاء،
لدرجة أنه يبتعد عنها حىت يف مشيه ،كما جاء يف مقدمة املوضوع؛ مما يفضي إىل فشل
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اِلياة الزوجية لكثري من هؤالء األبناء؛ ألهنم ُربُّوا على أن ُخيدموا ويُطاعوا دون نقاش أو
تفاهم ،وهذا الوضع إن جنح مع األخت اليت تقبله على مضض ،فلن ينجح مع الزوجة
اليت ترفضه يف أغلب األحيان.
*****
إذا أردنا معرفة األثر السالب هلذه التنشئة اخلاطئة على حياة الولد مستقبالً :لحنَـ ُزْر
غرفة للطالب يف أي داخلية ،ونقارهنا بغرفة الطالبات ،حتماً سنجد الفارق شاسعاً! إذ أن
غرفة الطالب تسودها الفوضى ،ويغيب فيها التناغم؛ فاملالبس واألحذية والكتب
والصحف مبعثرة يف كل مكان ،يف ح
األسَّرة ،والنوافذ ،وعلى األرض ،أما أرضية الغرفة
فجدراهنا ال تُنظف إال ملاماً ،وتفتقد ال ُف ُرش اليت يُنام عليها إىل النظافة والرتتيب ،بينما
تنبعث من الغرفة روائح منفرة!
وعلى النقيض من ذلك غرف الطالبات اليت يزينها الرتتيب والنظافة والنظام،
وتفوح منها الروائح العطرة الطيبة!
انتقدت جمموعة من الشباب يسكنون منزالً من املنازل أو غرفة من غرف
وإذا
َ
الداخليات على إمهاهلم وقلة اكرتاثهم بنظافة املنزل وترتيبه ،لقالوا لك ببساطة متناهية:
(ده بيت عزابة!) ،وكأن العزوبية مربر منطقي لكسلهم وتقصريهم!
*****
عود أبناؤنا منذ الصغر على االعتماد على أنفسهم؛
والسؤال املتوقع هنا :ملاذا ال يُ َّ
حىت يشبوا على حتمل املسؤولية جتاه أنفسهم وغريهم ،بعيداً عن الكسل واخلمول؛ فما
املانع مثالً يف أن يغسل االبن مالبسه ،ويرتب غرفته ،ويعد طعامه بنفسه ،خاصة إذا جاء
متأخراً ،بل ما املانع أن يتعلم شيئاً من الطبخ ويساعد أمه أو أخته أحياناً يف غسل
األواين؛ حىت إذا سكن ذات يوم وحده أو تزوج مل يشق عليه ذلك؟!
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وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وهو خري البشر ،يعني زوجاته يف عمل
البيت ،فكان يف مهنة أهله؛ أي خدمتهم ،كما كان خييط ثوبه ،وخيصف نعله؛ ففي
(سألت عائشة رضي اهلل عنها ما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يصنع في أهله،
اِلديث:
ُ
قالت :كان في مهنة أهله ،فإذا حضرت الصالة قام إلى الصالة)( ،)1ويف رواية لإلمام
أمحد( :كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ،قالت :وكان يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم)،
كما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حيسن معاملة النساء ويوصي هبن خرياً ،حيث قال:
(استوصوا بالنساء خيراً)

()2

.

فنعود
فاألحرى بنا أن نقتدي هبدي النيب صلى اهلل عليه وسلم ونقتفي أثرهِّ ،
أبناءنا منذ الصغر على االعتماد على أنفسهم يف أمورهم اخلاصة ،وأن يساعدوا أمهاهتم
وأخواهتم ،وزوجاهتم فيما بعد ،وحيسنوا التعامل مع النساء بوجه عام؛ فإن هديه عليه
الصالة والسالم هو أكمل هدي ،وسنته هي خري السنن.

))1رواه البخاري برقم (.)5692
( )2متفق عليه.
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قصص األطفال بين الرعب واإلثارة!!..
(الغول)( ،البعايت)( ،ود أم بعلو)( ،السحار) :أبطال خرافيون لقصص كنا
نسمعها من أفواه اِلبوبات (اجلدات) ،فتبث فينا األخيلة املخيفة اليت ترتعد هلا فرائصنا
خوفاً ورعباً!
هذه القصص العجيبة ،أو (األحاجي)  -كما نسميها  -اليت كانت حتكيها
اِلبوبات لنا ،فنجتمع حوهلن يف شغف وهلفة ،قد سامهت كثرياً يف تشكيل شخصياتنا يف
مرحلة الطفولة ،فال تعجب إن رأيتنا خناف من الظالم بعد مساعنا هلذه القصص ،خاصة
وأن الكبار كانوا خييفوننا بأبطال هذه القصص إن مل ننصاع ألوامرهم ،فيقولون( :سأكلم
السحار يف انتظارك)!
لك البعايت إذا مل تسمع الكالم) أو (إذا خرجت إىل الشارع ستجد َّ
وهكذا خيرج هؤالء األبطال املرعبون من عامل اخليال واِلكايات ليشاركونا يف عامل الواقع
املعاش؛ إمعاناً يف إرهابنا وبث الرعب يف قلوبنا!
وحني كربنا ،وجدنا أمامنا قصص اخليال الذي ال خيلو من رعب وإثارة ،مثل
قصص (املكتبة اخلضراء) ،فقرأنا عن (الساحرة الشريرة) ،و(أليس يف بالد العجائب)،
و(عروس البحر) ،و(أمرية القصر الذهيب) ،و(اِلصان الطيار) ،وغريها من القصص املوغلة
يف اخليال.
مث انتقلنا إىل مرحلة أخرى تعتمد على اإلثارة واِلركة ،فقرأنا (الشياطني الـ)13
و(رجل املستحيل) و(املكتب رقم  ،)19وما شاهبها من روايات.
وأتذكر يف هذه املناسبة قصة طريفة كتبها األستاذ إبراهيم األزرق مبوقع األلوكة
حتت عنوان (حىت ال تكون وغداً يوماً ما!) ،حتكي عن والد اشرتى البنه مجلة من
فهمت أن املعين بعذه
ليعوده على القراءة ،وحسب تعبري الكاتب فقد
القصص املثرية ِّ
ُ
القصص سلسلة (رجل املستحيل) اليت كان يكتبها منذ مطلع مثانينيات القرن املاضي د.
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نبيل فاروق ،حيث يقول األزرق عن القصص أهنا (تتحدث عن مغامرات رجل ذي
قدرات خارقة ،يعمل يف بعض أجهزة املخابرات العربية ،له قدرة فائقة على مباغتة أعدائه،
وإتياهنم من حيث ال حيتسبون ،حيسن املبادرة ،سريع االستجابة ،ميلك حتريك أطرافه
األربعة يف آن واحد أثناء الشجار مع اخلصم!).
مث يروي كيف بدأ الطفل يسلك مسلكاً عدوانياً جتاه إخوته الصغار حىت شكت
األم إىل زوجها سلوك ابنهما ،فبحث الوالد عن ابنه ،فقيل له إنه يف غرفته اليت ال جيرؤ
أحد على دخوهلا ،فدخل الغرفة ،وأخذ جيول بنظره وسط األلعاب املبعثرة ،عله يعثر على
ابنه!
دوى صوت ابنه ليقول من ورائه :خلفك أيها الوغد!
وفجأة َّ
علماً بأن (الوغد) أحد أكثر الكلمات املتداولة يف روايات (رجل املستحيل) اليت
ذكرناها!
مما يدعو للحسرة واألسف أن كثرياً من حكايات اِلبوبات والقصص اليت اطلع
عليها أطفال األمس واملسلسالت والقصص اليت تعرض على أطفال اليوم ال تكاد ختلو
من جانبني :اخليال اخلارق الذي يبعث على اخلوف والرعب ،واإلثارة اِلركية املدهشة اليت
تفعل ما ال ميكن فعله على أرض الواقع!
والسؤال الذي يلح يف هذا الصدد :هل أبناؤنا حباجة إىل مثل هذه القصص
املختلقة الضاربة يف اخليالية واإلثارة ،سواء كانت يف الكتب واجملالت أو املسلسالت
واألفالم؟! وهل تساعد هذه القصص على بناء شخصية الطفل وتنمية ذكائه على الوجه
املطلوب ،أم تسهم يف عزلته ،وهتز ثوابته وقناعاته ،وجتعل شخصيته رهينة اخلوف ،وأسرية
مناذج ألبطال ال ميتون إىل الواقع بصلة؟!
حنن لسنا ضد استخدام اخليال مطلقاً يف قصص األطفال؛ ألن هناك نوعاً من
اخليال ينمي ذكاء الطفل ،ويوسع دائرة تفكريه ،وهو اخليال العلمي الذي يعتمد على
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حقائق ومعلومات علمية ،أما اخليال اخلارق اجملايف للواقع ،فال يسهم إال يف أن يعيش
الطفل يف انفصام وعزلة عن واقعه ،ورمبا أصبح يشكل خطورة على من حوله – على حنو
ما قرأنا يف قصة إبراهيم األزرق  -غري ما يسببه يف إضعاف شخصيته بتعرضه للرعب
واخلوف حني يشاهد أبطاالً خارقني وعوامل خميفة ال وجود هلا يف الواقع.
أطفالنا حيتاجون إىل مناذج واقعية وقدوات حقيقية يقتدون هبا ويرتمسون طريقها،
وتارخينا وواقعنا  -حبمد اهلل  -يزخران بالقصص والوقائع املشرفة القوية اليت تكفل تربية
أبنائنا على مكارم األخالق ،وعلو اهلمة ،ورباطة اجلأش ،ال على القدوات املزيفة،
والنماذج املشوهة ،والشواهد الكاذبة اليت تقدمها كثري من قصص اليوم يف غفلة من األسر
واملربني!
والقرآن الكرمي حني ساق القصص يف سياق اآليات ،ذكر بأهنا قصص سيقت
من أجل العربة والتفكر من قبل أويل األلباب والعقول ،وأكد يف ذات الوقت أهنا ليست
قصصاً مفرتاة خمتلقة ،فقال

ﳀ ﳂ ﳃ
ﳁ
تعاىل:ﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏ

()1
جل من قائل:
ﳐ ﳑﱠ  ،وقال َّ

()2
ﭐﱡﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ .

تراثنا وواقعنا حافالن بقصص األنبياء والصاِلني والقادة واملصلحني الذين ميثلون
قمة الكمال البشري يف كل جماالت اِلياة ،فقد بلغوا من كل خلق كرمي غايته ،ومن كل
طبع أصيل ذروته ،ومثَّلت قصصهم أحسن القصص اليت تقدِّم أفضل النماذج للبشرية
مجعاء؛ فأحرى بأبنائنا أن حيتذوا هبذه القدوات اِلقيقية ،وأن يتمثلوا جتارهبم العملية واقعاً
معاشاً يف حياهتم ،وعلى رأس هؤالء نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وصحابته الكرام
رضوان اهلل عليهم ،قال

تعاىل:ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

([ )1سورة يوسف :اآلية .]111
([ )2سورة األعراف :اآلية .]176
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عز
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ( ،)1وقال َّ

ﲾﳀ
وجل:ﱡﭐﲻ ﲼ ﲽ ﲿ
َّ

ﳈ
ﳁﳃﳄ ﳅﳆ
ﳂ
ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ .
()2

([ )1سورة األحزاب :اآلية .]21
)[)2سورة األنعام :اآلية .]90
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قصة طفل مشاغب في المسجد!!..
يف أحد املساجد كان هناك طفل مل يتجاوز العاشرة من عمره ،اشتُهر بالشغب
وسم ما شئت من ألقاب الفوضى وأوصاف العبث ،فإذا أثري
و(الفهلوة) و(الشيطنة)ِّ ،
لغط أثناء الصالة ،فاعلم أن وراءه هذا الطفل ،وإذا نشبت معركة بني األطفال ،فثح ْق أن
من أشعلها هو صاحبنا؛ فهو  -بالرغم من قصر قامته وحنافة جسده  -زعيم العصابة،
وقائد (الشُّلة) ،واآلمر الناهي يف األطفال!
وتوالت املشكالت اليت سببها هذا الطفل يف املسجد ،حىت صار مصدر إزعاج
لكثري من املصلني الذين تباينت ردود أفعاهلم ،فمن شامت له ،ومن منتقد لرتبية والديه له،
ومن طارد له خارج املسجد ،ومن ضارب له؛ حىت وصل األمر بأحد املصلني أن منع
أبناءه من اِلضور إىل املسجد ،حبجة محايتهم من التأثر بأخالق وسلوكيات ذلك الطفل
املشاغب!
ولكن الطفل مل يرتك املسجد ،بالرغم من موجات التعنيف والتوبيخ والتضييق اليت
ِلقت به من املصلني ،بل ظل مالزماً له؛ فقد كان املسجد متنفسه ومصدر سعادته
ومتعته!
كان معظم املصلني قد اختذوا موقفاً سلبياً جتاه ذلك الطفل ،إال القلة القليلة،
ومن هذه القلة شاب بدأ يتقرب إىل الطفل ،ويتعرف عليه عن قرب ،ويثين عليه أمامه،
وحياول امتصاص شحنات غضبه املنصبة على املصلني الذين يعنفونه واألطفال الذين
يتشاجر معهم ،وحياول يف الوقت نفسه توجيه محاسه وطاقاته املتقدة حنو العمل النافع.
وكان أن اقرتح الشاب على الطفل أن جيمع له جمموعة من األطفال يف مثل عمره
ليكونوا حلقة لتحفيظ القرآن الكرمي ،فجمع له ذلك الطفل بعالقاته ونفوذه وسط
ِّ
األطفال جمموعة من األطفال شكلوا لبنة تلك اِللقة.
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وهكذا بدأت اِللقة ،فانعقدت مرة واحدة يف األسبوع ،وأبدى ذلك الطفل من
خالهلا نشاطاً عجيباً يف حفظ القرآن الكرمي ،والتزاماً مدهشاً يف اِلضور!
وأثناء اِللقة ،كان الشاب ينتهز الفرصة لتقومي سلوك الطفل الذي كان دائم
اِلديث عن مغامراته وانتقاداته لآلخرين ،سواء كانوا كباراً أو صغاراً ،فكان الشاب
وجهه التوجيه الصحيح،
يستمع إليه بصرب وابتسام ،وحياول من خالل حواره معه أن ي ِّ
بتسريب بعض القيم إليه ،وتصحيح بعض املفاهيم ،فهو يعلم أن الطفل املشاغب يف
العادة حيتاج إىل من يستمع إليه ،وحياول أن يعرب بشغبه وكثرة حتركاته عما يعجز عن
التعبري عنه بلسانه؛ لذلك حيتاج إىل من يُشعره بأمهيته ،ويعزز ثقته بنفسه من خالل مدحه
والثناء عليه ،والتأكيد على أنه ليس طفالً سيئاً ،بل ميكن أن يفعل ما هو أفضل فينال
تقدير الناس.
واستمرت تلك اِللقة ما شاء اهلل هلا أن تستمر ،وحفظ الطفل ورفقاؤه قرابة
جزئني من القرآن الكرمي ،مصحوبني جبرعات مبسطة من اآلداب واألخالق.
مرت السنوات ،فانتقل ذلك الشاب إىل حي آخر ،وعاد الطفل مع أبيه
مث َّ
وأسرته ليستقر يف مسقط رأسه يف إحدى الواليات.
ويف أحد األيام زار ذلك الشاب ذات املسجد الذي كان يرتاده قبل سنوات قبل
أن ينتقل إىل حي آخر .وبعد الفرا من الصالة جاءه فىت يف مقتبل العمر فسلَّم عليه
بامسه ،فتطلع إىل وجهه وقد دهش هلذا الفىت الذي يسلم عليه بامسه دون أن يتعرف عليه،
كانت قامته متيل إىل الطول ،وعلى وجهه الصبوح وهيئته مسات االلتزام وعالمات
الصالح ،إنه يشعر أنه يعرف هذا الفىت ،ولكن للوهلة األوىل مل تسعفه الذاكرة ،مث فجأة
قفز امسه إىل ذاكرته فسأله:
 فالن؟! -نعم!
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فعانقه يف حرارة مث قال:
 أتذكرين؟!فقال الفىت مبتسماً:

 وكيف أنساكم؟!فرتقرقت الدموع يف عيين الشاب ،فقد كان الفىت الذي يقف أمامه هو ذات
الطفل املشاغب الذي مأل املسجد ضجيجاً وجلبة من قبل ،وسأله وهو حياول
أن يتمالك نفسه حىت ال يبكي من الفرح:
 -وأين تدرس؟

 -أدرس يف السنة األوىل يف كلية الطب.

 اللهم بارك!حينها ازداد ذلك الشاب يقيناً بأن البذور اليت تُدفن يف باطن األرض ال بد أن
تينع وتثمر يوماً ،وأن الرتبية والتقومي حيتاجان إىل صرب وحكمة ،وليس إىل فظاظة وقمع،
ال كما فعل ذلك الرجل الذي منع أبناءه من املسجد؛ حبجة أن فيه ذلك الطفل املشاغب
وأمثاله ،فلم يبلغوا بذلك املنع ما بلغه ذلك الطفل املشاغب الذي الزم املسجد ،فوجد
من يوجهه الوجهة الصحيحة ،فانتفع حبضوره ،ليجمع بني خريي الدنيا واآلخرة :االلتزام
الديين واألخالقي ،واملركز االجتماعي املرموق حني أصبح طالباً يف كلية الطب؛ ففي
حضور الطفل إىل املسجد خري يف كل األحوال ،ومهما كان مشاغباً أو مزعجاً ،فسيجد
من يأخذ بيده ،ويرشده إىل طريق اخلري.
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االعتداء الجنسي على األطفال :أبعاد أخرى
انشغل الرأي العام السوداين يف اآلونة األخرية باِلوادث املتكررة لظاهرة االعتداء
اجلنسي على األطفال ،واتفقت أغلب اآلراء على توقيع أقصى العقوبات على اجلناة
الذين انتهكوا براءة الطفولة ،وخالفوا الفطرة السوية ،وصادموا قيم الدين وأعراف اجملتمع.
وال مرية يف أن اغتصاب األطفال القاصرين من أشنع اجلرائم ،خاصة إن كان
هؤالء األطفال يف سن مبكرة جداً ،على حنو ما حدث للطفلة مرام ذات األربع سنوات
اليت اغتُصبت بوحشية ،مث ألقيت جثة هامدة يف بئر السايفون!
وتكمــن خطــورة هــذه اجلرميــة يف اآلثــار الســيئة الــيت ختلفهــا ،ممــا يــنعكس ســلباً علــى
الطفل وأسرته اليت تتأثر بتأثره؛ من ذلـك مـا ذكـره بعـض األطبـاء ،مثـل صـعوبة النـوم نتيجـة
األرق والك ـ ـوابيس ،إض ــافة إىل اضـ ــطراب التحص ــيل األك ــادميي وعـ ــدم الرتكي ــز ،ومش ــاكل
الطاعة ،عالوة على مشاكل التغذية الناجتة عن فقدان الشهية ،إىل جانب االنطواء الذايت،
واالنعزال عن اآلخرين ،والشعور باملخاوف املتكررة.
واملعروف أن تنشئة الطفل ال تتم بصورة طبيعية سليمة إال بإحاطته باِلماية
الكاملة من اإلساءة واالستغالل.
ولعل التنامي املطرد هلذه الظاهرة دفع الكثرين لتقصي أسباهبا ،وحماولة إجياد
اِللول الناجعة هلا ،لكن أغلب اآلراء اجتهت إىل املطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على
مرتكيب هذه اجلرائم  -وهذا ما حتقق إىل حد كبري يف قانون الطفل لعام 2010م – بينما
أغفلت كثري من النقاشات واملداوالت جوانب وأبعاداً أخرى متعلقة هبذه الظاهرة.
والواقع يؤكد أن توقيع أقصى العقوبات وحده ال يكفي ِلل املشكل حالً جذرياً
ومنع تكرار اجلرمية؛ بدليل أن االعتداء على األطفال ما زال يف تزايد مستمر ،بالرغم من
تشديد العقوبة إىل حد اإلعدام.
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ويف رأيي أن هذا اجلرمية ينبغي أال تؤخذ مبعزل عن أبعاد ثالثة :البعد االجتماعي،
والرتبوي ،والشرعي.
فبالنظر إىل البعد االجتماعي جند أن التقارير تشري إىل أن  % 80من حاالت
االعتداء على األطفال يتم التكتم عليها ،وـ %20فقط هي اليت يتم اإلبال عنها ،وحىت
املبلغ عنها تتدخل فيها أطراف من الذين يُعرفون بــ(األجاويد) بغرض التسرت عليها؛
وبالتايل ال جتد معظم القضايا حظها من التقدمي للعدالة ،فال يتضح حجم املشكلة للرأي
العام ،وتكون احملصلة أن هذا التكتم جيرئ اجلاين على معاودة ارتكابه للجرمية.
وأثبتت الدراسات أن أكثر األسر عرضة لالعتداء اجلنسي على أطفاهلا هي األسر
املفككة اليت تعاين من النزاعات الزوجية ،ويغيب لدى أفرادها الوازع الديين واالنضباط
األخالقي ،أو تلك اليت يسود اإلمهال يف تربيتها ألبنائها.
أما بالنسبة للبعد الرتبوي ،فقد أُجريت حتقيقات واستطالعات أثبتت أن من
أسباب االعتداء اجلنسي على األطفال الثياب غري احملتشمة اليت تُلبح ُسها بعض األسر
للصغريات ،باعتبارهن مل يبلغن سن البلو  ،دون مراعاة لتفاوهتن يف أحجامهن ومنوهن
اجلسدي! وهذه املالبس اليت تعترب خليعة إذا لبستها النساء تكون سبباً يف جترئة ضعاف
النفوس على االعتداء على هؤالء الصغريات.
وكثري من األسر ترتك اِلبل على الغارب يف تربية أبنائها ،فيضحون فريسة للغزو
الثقايف املتمثل يف أجهزة اإلعالم ومواقع اإلنرتنت ،فيشاهدوا ما يشاؤون مما يثري الغرائز،
دون رقابة أو توجيه؛ وهذا جيعلهم معتادين على رؤية التجاوزات اجلنسية؛ وبالتايل
يصبحون مهيئني لقبوهلا أو التجاوب معها.
ويف ما يتعلق بالبعد الشرعي ،توضح الدراسات أن أغلب األسر اليت تتعرض
لالعتداء اجلنسي على أطفاهلا أسر تغيب لديها التنشئة اإلسالمية السليمة ،فال يُهتم فيها
بتعويد األطفال على الصالة والقيم واألخالق الفاضلة املستمدة من سرية النيب صلى اهلل
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عليه وسلم وسلف األمة الصاحل ،وختتفي فيها توعية األبناء بأحكام االستئذان وسرت
العورة ،وحبدود التعامل مع غريهم ،فيُستغل هؤالء األطفال؛ جلهلهم مبا هو حمرم وما هو
مباح يف التعامل مع اآلخرين.
وقد سئل الشيخ حممد سيد حاج رمحه اهلل يف حتقيق أجرته جملة (صحتك) عن
العالج من وجهة النظر الشرعية فقال :يف رأيي أن العالج يكمن يف اجتاهني :االجتاه
وجل،
األول :إعالء القيم اإلسالمية ،وتعزيز الرتبية اإلميانية ،ونشر اخلوف من اهلل َّ
عز َّ
واألخذ باآلداب اإلسالمية اليت متنع كل ما يثري الغرائز اجلنسية ،كاالختالط والنظر إىل
العاريات واخللوة باألجنبية ،وكل ما من شأنه أن يفسد األخالق .واالجتاه الثاين :تنفيذ
األحكام والعقوبات الشرعية واِلدود املقررة شرعاً على من ارتكب هذا اجلرم.
كما جاء يف خالصة التحقيق الذي أجرته اجمللة( :عليه جيب أن تتكامل األدوار
ِلماية الطفل من االعتداءات املتكررة ،ابتداءً من دور األبوين اللذين يناط هبما توعية
أبنائهم ومراقبة تصرفاهتم وسلوكياهتم واألشخاص الذين يصحبوهنم أو يلتفون حوهلم .كما
جيب على األسرة محاية األبناء من التعرض للصور الفاضحة والعارية اليت تعرض يف أجهزة
اإلعالم وغريها؛ مما يؤثر سلباً على نفسية الطفل الذي حيتاج إىل الشعور باألمان
واالستقرار يف هذه املرحلة بالذات .وتالفياً ألي احتمال للتعرض لالعتداء اجلنسي ،جيب
على األبوين تعويد الطفلة على االحتشام منذ صغرها؛ حىت ال تقع فريسة للذئاب
البشرية.
كما جيب على املسؤولني وأهل القانون أن يعملوا على توقيع أقصى العقوبات
للحيلولة دون وقوع مثل هذه الظاهرة الشاذة والدخيلة على قيمنا وأعرافنا ،ويتكامل الدور
باألئمة والدعاة واألطباء النفسيني واملتخصصني يف علم االجتماع وعلم النفس لتوعية
اجملتمع باملخاطر اليت ترتتب على ظاهرة االعتداء اجلنسي على األطفال ،وتذكريه بالعواقب
الدينية واالجتماعية والنفسية اليت تنجم عن هذه اجلرمية النكراء).
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ويف رأينا أنه ينبغي أن تعد جرمية االعتداء اجلنسي على األطفال حقاً عاماً ال
زجر غريه عن
ميكن التنازل عنه بتدخل األجاويد أو الوساطات؛ حىت يُردع اجلاين ويُ َ
ارتكاب مثل هذه اجلرائم اليت تصادم الشريعة ،وتنايف الفطرة.
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حين تصبح البيوت أوهى من بيت العنكبوت!!..
قال األب لذلك الشاب الذي تقدم خلطبة ابنته:
 سأسألك سؤاالً واحداً؛ إن أجبت عنه ،فسوف أزوجك ابنيت ،ولن أطلب منكشيئاً.
فقال الشاب الذي ُدهش هلذا السؤال الذي سيجعله يتزوج دون اِلاجة إىل أن
يكلِّف نفسه ماالً أو متاعاً:
 -وما هو هذا السؤال؟!

 يف أي وقت حتني صالة الصبح؟فارتبك الشاب ،ومل حير جواباً!
كان السؤال على بساطته صعب اإلجابة بالنسبة إليه؛ فقد كان من الذين ينامون
عن صالة الصبح ،فال يصلوهنا حىت تشرق الشمس؛ فكانت النتيجة أن خسر تلك
الزجية!
يف أغلب األحيان تكون األسئلة اليت تُطرح على الشباب الذين يتقدمون للزواج
من شاكلة :ما هي قبيلتك؟ أين تعمل؟ أين ستسكن؟ هل لديك بيت حملْك أم ستؤجر؟
لتحمل الزواج والقيام مبسؤولياته؟ (يعنون النواحي
أين تعرفت عليها؟ هل أنت جاهز ُّ
املادية يف املقام األول).
وتغيب أسئلة مثل :هل تداوم على الصلوات اخلمس يف املسجد؟ كم جزءاً حتفظ
من القرآن الكرمي؟ إىل من تستمع من العلماء واملشايخ؟
يزوج البنته دون أن يسأل عن املتقدِّم للزواج من النواحي اخلُلقية،
هناك من ِّ
فيكفي أنه من أسرة عريقة ،ووضعه املادي يسمح له بفتح بيت ،ولكن مثل هذا البيت
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الواهي  -الذي يفوق يف ضعفه بيت العنكبوت  -سرعان ما تسوده املشكالت
واخلالفات ،اليت قد تصل إىل حد الشتم والضرب واإلهانة؛ وكل ذلك مبعثه ضعف الوازع
الديين لدى الزوج الذي جيهل واجباته الزوجية ،ويسيئ معاملة الزوجة ،وال خيشى اهلل يف
مسؤوليته جتاه بيته ،وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :والرجل راع على أهل بيته،
والمرأة راعية على بيت زوجها)(.)1
فتكون النهاية يف مثل هذه اِلالة أن تتحول اِلياة الزوجية من (سكن) و(مودة)
و(رمحة) كما وصفها القرآن الكرمي إىل سلسلة من اخلالفات واملشادات املتكررة اليت تنتهي
تبني أن نسبة الطالق قد تصل
يف الغالب بفض عقد الزوجية؛ ودوننا اإلحصاءات اليت ِّ
زهاء  %40من حاالت الزواج ،بل يف بعض اجملتمعات قد تصل النسبة إىل !%50
ويشكل سوء االختيار أحد أهم األسباب اليت تؤدي إىل الطالق ،إىل جانب
األسباب األخرى ،مثل غياب الوازع الديين ،وسوء اخلُلق ،واجلهل باِلقوق والواجبات
الزوجية من كال الزوجني أو أحدمها ،وغري ذلك من األسباب .وقد تكون هذه األسباب
نتيجة طبيعية وحتمية وبديهية لسوء االختيار.
فكم من شابة استعجل أهلها يف تزوجيها دون أن يدققوا السؤال عن املتقدم هلا،
فيعرفوا :هل هو على قدر من التدين أم ال ،وما هي أخالقه ومسعته بني الناس ،ومن
يصاحب ،إىل غري ذلك من األسئلة املهمة ،فتكتشف الزوجة املسكينة بعد فوات األوان
أن زوجها ال يصلي ،أو يتهاون يف أمر الصالة ،أو يعاقر اخلمر ،أو يصاحب أصدقاء
السوء ،أو له عالقات مشبوهة مع النساء ،أو يشاهد األفالم والصور اإلباحية ،أو سيء
اخللق ،أو له هذه الصفات جمتمعة أو بعضها!
ويف املقابل ،يتزوج بعض الشباب وقد بنوا اختيارهم على أساس اجلمال ،أو على
شرف ورفعة األسرة اليت تنتمي إليها الزوجة ،أو على أساس ثرائها .وهنا ،تستحيل – يف
( )1رواه البخاري برقم ).)1996
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كثري من األحيان  -نعمة اجلمال إىل نقمة حني يكتشف الشاب أن زوجته سيئة اخللق،
تفرط يف واجباهتا الزوجية
وتنقلب منحة الشرف والرفعة إىل حمنة حني يفاجأ بأن زوجته ِّ
وال تضع له اعتباراً! وتتبدل َم حزيَّة الثراء إىل َرحزيَّة حني جيد أن زوجته هشة التدين ،فال تقيم
وزناً لصالة وال صيام!
إن اإلسالم قد منحنا املعايري املثلى اليت ختتار هبا األسرة املتقدِّم للزواج بابنتها،
فوضَّح لألسرة أن املعيار اِلقيقي هو الدين واخللق ،فالدين ميثل عالقة اإلنسان بربه،
واخللق ميثل عالقته بالناس ،قال رسول صلى اهلل عليه وسلم( :إذا أتاكم من ترضون خلقه
ودينه فزوجوه؛ إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض)(.)1
كما وضع اإلسالم املعايري اليت خيتار هبا الشاب شريكة حياته ،فقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم( :تُنكح املرأة ألربع :ملاهلا ،وِلسبها ،وجلماهلا ،ولدينها؛ فاظفر
بذات الدين تربت يداك)(.)2
إن رباط الزوجية هو رباط قوي ،وميثاق غليظ ،فينبغي أن تُراعى حقوقه وواجباته
من الزوج والزوجة على السواء؛ حىت تستقر اِلياة الزوجية ،فتؤيت أكلها الذي ينعم به
اجملتمع أمناً ،واستقراراً ،وطمأنينة.

()1رواه الرتمذي برقم (ا ،)201/وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم (.)1022
( )2متفق عليه.
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حين تغيب األهداف وتتقاصر الهمم!!..
استحييت من نفسي حني قرأت سرية الدكتور راغب السرجاين املشرف العام
على موقع قصة اإلسالم على اإلنرتنت ( ،)www.islamstory.comوسخرت
مبرارة من مقولة الكثريين( :زمن ما يف)!
وخترج يف كلية الطب
الدكتور راغب السرجاين :من مواليد عام 1964م مبصرَّ ،
جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1988م ،أمتَّ حفظ القرآن الكرمي عام
1991م ،مث نال درجة املاجستري عام 1992م من جامعة القاهرة بتقدير امتياز ،مث
الدكتوراه بإشراف مشرتك بني مصر وأمريكا عام 1998م (يف جراحة املسالك البولية
والكلى) .وبالرغم من عمله أستاذاً بكلية الطب جامعة القاهرة ،ورئيساً جمللس إدارة مركز
اِلضارة للدراسات التارخيية بالقاهرة ،ومشرفاً عاماً ملوقع قصة اإلسالم الذي يعد أكرب
موقع للتاريخ اإلسالمي على اإلنرتنت؛ بالرغم من ذلك كله استطاع أن يؤلف أكثر من
 50كتاباً يف خمتلف املواضيع اليت تتناول تاريخ املسلمني وواقعهم بأسلوب بديع وحتليل
عميق ممتع!
وليس هذا هناية املطاف ،فالدكتور راغب السرجاين يقدم عدة برامج وحوارات
على الفضائيات واإلذاعات املختلفة؛ منها :اقرأ ،الرسالة ،اِلوار ،الناس ،القدس،
املستقبل ،العربية ،اجلزيرة ،اجلزيرة مباشر ،والسودان ،وإذاعة أم القوين ،وإذاعات القرآن
الكرمي بفلسطني واألردن ولبنان والسودان واإلمارات ،وغريها ،وله مئات احملاضرات
واألشرطة اإلسالمية؛ يتحدث فيها عن السرية النبوية والصحابة ،وتاريخ األندلس ،وقصة
التتار ،وغري ذلك.
ينبغي أن خنجل من أنفسنا ،ونستحي حني نردد هذه املقولة املمجوجة (زمن
مايف)! ،هذه املقولة اليت منعتنا من اكتشاف إبداعاتنا وتفجري الطاقات الكامنة يف
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نفوسنا ،فليست املشكلة يف قلة الوقت بل قلة الربكة؛ ألن األوقات ُهتدر فيما ال فائدة فيه
وفيم يُنفق.
وال طائل من ورائه؛ والزمن متاح مبا يكفي ،ولكن احملك هو :كيف يُنفقَ ،
إذا التقيت بأحد األصدقاء فدعوته إىل حماضرة أو درس أو قراءة كتاب ،أو سألته
عن السبب يف عدم مواصلته للدراسة العليا ،أو غريها من األسئلة اليت تدور يف فلك
االستفادة من الزمن ،جييب بأن ال زمن ،أو يتعذر باالنشغال باملعايش؛ وهي يف جمملها
إجابات تدل على ُدنـُ ِّو اهلمة وفقدان بوصلة األهداف يف صحراء اِلياة!
وإذا نظرت يف حياة هؤالء الذين يتحججون بضيق الوقت ،جتد أوقاتاً تضيع يف
املواصالت دون قراءة كتاب أو االستماع إىل مادة مفيدة ،أو ُهتدر يف اجملامالت املفرطة
وجمالس الغيبة والنميمة واإلكثار من املباحات؛ حىت ابتدع بعضنا عبارة (تكسري الزمن!)؛
ليدل على مدى الفرا  ،واحنطاط اهلمم ،وغياب األهداف يف حياتنا!
والناظر يف السرية الذاتية للدكتور السرجاين وكثري ممن حققوا نتائج مبهرة يف عمر
قصري ،بل وتنوع عطاؤهم يف جماالت متعددة نراها حنن أحياناً جماالت متناقضة  -كما يف
حالة السرجاين الذي تنوع عطاؤه بني التاريخ اإلسالمي والطب  -كثري من هؤالء ما كان
هلم أن حيققوا هذه النتائج املذهلة لوال حسن استخدامهم واستغالهلم للوقت ،فضالً عن
مهتهم العالية اليت ترفعت عن توافه األمور إىل عظائمها ومعاليها.
أما حياتنا فيغلب عليها التخبط ،وعدم التنظيم والتخطيط مسة بارزة يف تعاطينا
مع الوقت؛ فأمورنا تسري كيفما اتفق ،أو (بالربكة) كما يقولون!
ويف املقابل ضرب سلفنا رضوان اهلل عليم أروع األمثلة يف العناية بالوقت واِلرص
على استغالله أمثل استغالل يف طاعة اهلل واالستزادة من اِلسنات؛ فكانوا يعدُّون الوقت
ثروة ال تقدر بثمن ،وكما قال اِلسن البصري رمحه اهلل( :يا ابن آدم ،إمنا أنت أيام ،فإذا
در القائل:
يوم ذهب بعضك) .وهلل ُّ
ذهب ٌ
إنا لنف ـ ـ ـ ــرح باأليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام نقطعه ـ ـ ـ ـ ــا وكل ٍ
يوم مضى يُدين من األجل
ُّ
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فاعمل لنفسك قبل املوت جمتهداً فإمنا الربح واخلسران يف ح
العمل
وقد أثبتت دراسة أن النتائج اليت حيصل عليها الذين خيططون ِلياهتم تفوق
أضعاف ما حيصل عليه الذين يعيشون حياهتم دون ختطيط ،بينما حيصل الذين خيططون
ِلياهتم خبطط مكتوبة أضعاف ما حيصل عليه الذين خيططون ِلياهتم دون كتابة؛ ألن من
يود حتقيقها يف فرتة زمنية حمددة،
خيطط ِلياته خبطة مكتوبة يتمثل األهداف اليت ُّ
ويستصحب الرؤية والرسالة والوسائل اليت يطلع عليها من حني آلخر.
ويف ذات الوقت ،حني يغيب علو اهلمة تتعلق النفوس باملاديات واللهث خلف
الدنيا الفانية ،وليتنا حنصل على هذه الدنيا اليت تُشابه حمهَّتنا الدنية ،يقول النيب صلى اهلل
عليه وسلم( :من َكا َن ه ُّمه ِ
اآلخ َرةََ ،ج َم َع اللهُ َش ْملَهَُ ،و َج َع َل ِغنَاهُ ِفي قَـ ْلبِ ِهَ ،وأَتَـ ْتهُ ُّ
الدنْـيَا
َ ُ
َْ
و ِهي ر ِ
ت نِيتُهُ ُّ
ض ْيـ َعتَهَُ ،و َج َع َل فَـ ْق َرهُ بَـ ْي َن َع ْيـنَـ ْي ِهَ ،ولَ ْم
اغ َمةٌَ ،وَم ْن َكانَ ْ
الدنْـيَا ،فَـر َق اللهُ َعلَْي ِه َ
َ َ َ
ِ
يَأْتِِه ِمن ُّ ِ
ب لَهُ)(.)1
الدنْـيَا إال َما ُكت َ
َ

من يقرأ سرية الدكتور راغب السرجاين وغريه من الذين نقشوا أمساءهم بأحرف
بارزة يف تاريخ اإلنسانية جيد نفسه أمام قامات سامقة ،ناطحت الثريا هبمتها العالية
وحسن استغالهلا للعمر القصري الزائل ،وآثرت أن تكون أداة فاعلة للتغيري اإلجيايب يف
تاريخ األمة ،بدالً من أن تكون من الذين تستوي حياهتم ومماهتم ،بل قد يكون موهتم
ختفيفاً ورمحة على حد قول الشاعر:
ح
ووصمـ ـ ـ ـ ْة
منقصةٌ
ُ
وموت الع ـ ـ ـ ـ ـادل امللك املَُر َّج ـ ـ ـ ـى حكي حم اِلـ ـ ـ ِّق َ
َ
رضي نقص ففي م ـ ـ ـرآهُ لإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
الم نَسـ ـ ـ ـ َم ْة
ُ
وموت الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاحل امل ـ ِّ ٌ
َ
الض ح
ح
دت له يف النَّص حر َع ْزَمة
وموت
الفارس ِّ
ض ٌ
عف فكم ُش حه ْ
رغام َ
ُ
وموت فىت كث حري اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
ح
ح
َّ
عم ـ ـ ـ ـ ـ ْة
ود َْحمـ ـ ـ ـ ٌل
فإن بقـ ـ ـ ـاءهُ خصـ ـ ـ ـ ٌ
ب ون َ
ُ ً
ختفيف َوَرمحَـ ـ ـ ـ ـ ْة
وت الغ حري
فحسبُك مخس ـ ـة تبكي
ٌ
عليهم وم ـ ـ ـ ُ
ْ
()1رواه أمحد برقم ( )183 / 5وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم (.)404
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أوقاتنا بين معالي األمور وسفسافها
من خالل معرفيت بكثري من الناس وخربيت هبم ،أيقنت أن علو اهلمة وعزائم
األمور سلعة نادرة ،قل أن ميتلكها الكثريون ،إال من رحم ريب.
مير علينا فيه مئات الشباب،
وقد شاركت يف برنامج امتد إىل عدة سنوات ،فكان ُّ
لكن أغلبهم كان يستمر أسابيع قليلة أو أشهر معدودة ،مث يغيب؛ فتلتقي به فيتعذر لك
و َّ
عن غيابه مبختلف اِلجج واألعذار الواهية ،ولعله يذكر كل شيء عدا ضعف مهته وقلة
عزميته .وفيهم شباب حنسبهم من األخيار ،ولكنهم يف مضمار علو اهلمة أصفار ،ولكنها
أصفار ال تضاف إىل أعداد ،بل تظل على حاهلا أصفاراً ال قيمة هلا ،أو أرقاماً صغرية
على أقل تقدير!
وكان أن ثبت يف هذا الربنامج حىت أكمله قلة من الشباب ،ال تتعدى أصابع
اليدين ،حني أعلوا من مهمهم ،وأدركوا قيمة الوقت وأمهيته!
وذكرتين هذه التجربة حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي يقول فيه( :إِن َما
اس َك ِْ
ي حيف َش ْرحح ُم ْسلح ٍم( :قَالُوا
اد تَ ِج ُد فِ َيها َر ِاحلَةً)( .)1قَ َ
ال النـ ََّوحو ُّ
اإلبِ ِل ال ِْمائَ ِةَ ،ال تَ َك ُ
الن ُ
احلَةُ حهي الْبعحري الْ َك حامل ْاألَوص ح
الر ح
ي َعلَى ْاأل ْ ح
ت
اف ا ِْلَ َس ُن الْ َمْنظَ حر ،الْ َق حو ُّ
َّ
َس َفا حرُ ،مسِّيَ ْ
َمحَال َو ْاأل ْ
ُ َْ
َ َ ُ
اعلَةٌ حمبَعىن م ْفعولَ ٍةَ ،كعح َ ٍ ح ٍ
الرحل ،فَ حهي فَ ح
ح ح
َي
َْ َ ُ
يشة َراضيَة؛ أ ْ
َراحلَةً؛ ألَنـَّ َها الطََّو ُل؛ أ ْ
َي ُْجي َع ُل َعلَْيـ َها َّ ْ ُ َ
َّاس الْ َك حامل ْاألَو ح ح
حٍ ح
ح
َح َو حال حم ْن الن ح
يل فحي حه ْم حج ًّدا
َم ْرضيَّة َونَظَائ حرهَ ،والْ َم ْع َىن :الْ َم ْرض ُّي ْاأل ْ
ُ َْ
صاف قَل ٌ
الر ح
احلَ حة حيف ْح
اإلبح حل) .وهذا واقع مشاهد ،فقلة من الناس هي اليت يُعتمد عليها يف
َك حقلَّ حة َّ
معايل األمور ،حىت ال تكاد جتد يف كل مائة َم ْن يكون أهالً لتحمل املسؤولية والتصدي
للمهام الصعبة ،مثلما يصعب أن جتد يف مائة من اإلبل ما حتمل عليه متاعك.
) )1رواه البخاري برقم ( ،)6498ومسلم برقم (.)2547
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وضعف العزمية هو الذي جيعل كثرياً من الناس يضيعون أوقاهتم يف ما ال طائل من
ورائه ،زعماً بأهنم يقتلون الوقت وميلؤون أوقات الفرا  ،وما دروا بأهنم يقتلون أنفسهم
بقتلهم الوقت الذي يعد رأمساهلم اِلقيقي يف هذه اِلياة الدنيا ،فإذا فقدوا رأس املال فقد
بارت جتارهتم ،وفقدوا بذلك رصيدهم يف الدنيا واآلخرة ،عياذاً باهلل تعاىل!
وقد كان سلفنا الصاحل رضوان اهلل عليهم أضن الناس بأوقاهتم ،ويكرهون إضاعة
الوقت والفرا  ،حىت قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه( :إين ألرى الرجل فيعجبين ،فإذا
أيضا( :إين ألكره أن أرى أحدكم
سألت عنه فقيل ال حرفة له ،سقط من عيين) ،وقال ً
سبهلال (أي فار ًغا) ال يف عمل دنيا ،وال يف عمل اآلخرة) ،وقال عبد اهلل بن مسعود
ً
رضي اهلل عنه( :إين ألبغض الرجل أن أراه فار ًغا ،ليس يف شيء من عمل الدنيا ،وال عمل
اآلخرة) .وقال بعض السلف( :من أمضى يوماً من عمره يف غري حق قضاه ،أو فرض
عق يومه وظلم
أداه ،أو جمد أثله ،أو محد حصله ،أو خري أسسه أو علم اقتبسه؛ فقد َّ
نفسه) ،وقال آخر ( :املؤمن إذا فر غفل)؛ أي :إذا أصبح املؤمن فارغاً صار غافالً.
ومما حيز يف النفس أن الفرا والكسل وضعف اهلمة والركون لإلحباط واليأس
وجلد الذات صارت مسات بارزة يف جمتمعاتنا ،فشوارعنا وبيوتنا مألى باملتعطلني واملتبطلني
الذين يزهقون أوقاهتم يف سفاسف األمور ،يف أحاديث وأمسار وألعاب ال نفع فيها ،ويف
مشاهدة ما ال يغين وال يضيف إليهم شيئاً ،وال أدل على ذلك من انتشار ظاهرة (ستات
الشاي) ،وما يصحبها من إضاعة الشباب للساعات الطوال بشكل يومي وهم جيلسون
زرافات ووحداناً أمام بائعات الشاي ،يرتشفون الشاي والقهوة ،ويتجاذبون أطراف
اِلديث الفار ! ومتر بأمثال هؤالء فيحضرك قول الشاعر حممد سعيد العباسي:
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ح
الكؤوس
فما يب ظمأٌ هلذي
على نف ٍر ما أرى مههم
طلبت اِلياة كما أشتهي
ُ
شروا باهلوان وعيش األذل
جيرون ضايف ح
الدمقس
فباتوا ُّ

فط ـويف بغريي يا سـ ـاقيه
كهمي وال شأهنم شانيه
وهم لبسوها على ماهيه
ما استمرؤوا من ح
يد الطاهيه
ُج ْرحج ُر أمس ــاليه
وبح ُّ
ت أَ

س

وقد أشار النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل أمهية الوقت وغفلة كثري من الناس عن
ِ
الصحة
كثير من الناسِّ :
إدراك هذه األمهية القصوى ،حيث قال( :نعمتان مغْبُو ٌن فيهما ٌ
والفراغ)(.)1
قل من يشتغل باألمور املهمة :كالقراءة يف املوضوعات املفيدة،
ويف املقابل َّ
واالخنراط يف العمل الدعوي واخلريي واملهن اجملدية ،وإجناز وتطوير املشروعات والربامج
اليت تعلي مكانة األمة يف سلم اِلضارة والرقي .والدين اإلسالمي يريد لنا أن نشتغل مبعايل
األمور ،ويشحذ مهمنا حنو السمو والرفعة ،وحيذرنا من االشتغال بالتوافه والسفاسف ،ويف
ذلك يقول رس ُ ح
ب َم َعالِ َي األ ُُموِر وأَ ْش َرافَـ َها،
صلَّى اللَّهُ َعلَْي حه َو َسلَّ َم( :إِن اللهَ يُ ِح ُّ
ول اللَّه َ
َُ
()2
وي ْكرهُ س َف ِ
اس َف َها) .
ََ َ َ
إذا كان الوقت رأمسال اإلنسان كما أسلفنا ،فإن العاقل الكيِّس هو من يتأمل إذا
أضاع ِلظة واحدة دون أن تكون يف طاعة اهلل جلَّ وعال ،فإن مجيع من يف األرض ال
يستطيعون إعادة عقارب الساعة إىل الوراء واسرتجاع دقيقة واحدة راحت هدراً!

)(1رواه البخاري برقم (.)6412

))2رواه الطرباين برقم ( ،)214/3وصححه األلباين.
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وتبغـي بعد ذاك لِحــاقِي؟!
قال أحد املشايخ األفاضل :هناك أمران إذا سلم منهما اإلنسان فإنه يستطيع أن
حيقق كل أهدافه :الكسل والفوضى.
كثري من الناس – إال من رحم ريب – يدور بني فلكي الكسل والفوضى اللذين
يعتربان أكرب مهددين للوقت ومهدرين له ،مع كونه من أعز ما ميلكه اإلنسان و(إذا مضى
وقتك فقد مضى بعضك) كما قال اِلسن البصري رمحه اهلل تعاىل.
قد جتد إنساناً طموحاً ،وله مقدرات فائقة ومهارات متعددة ،وفوق ذلك كله مهة
عالية ،ولكنه يفتقد إىل تنظيم وقته ،وترتيب أولوياته ،فيبذل جهوداً مضنية ،ومع ذلك
حيقق نتائج واهية ،حني ضربت الفوضى بأطناهبا يف حياته!
ويف املقابل جتد من ينظم وقته ،ويرتب أولوياته وفق خطط وبرامج معينة ،ولكنه
ابتُلي بالكسل والتواكل واإلحباط ،فيظل ما خططه لنفسه حبيس األدراج واألضابري،
وجمرد حرب على ورق!
أما من مجع بني الشرين :الكسل والفوضى ،فال يرجى منه شيء؛ إذ ال معىن
ِلياته؛ ألن قيمة املرء تقدر مبا حيسنه وما يطلبه ،وما دام غارقاً يف الكسل والفوضى ،فهو
لن حيسن بكسله شيئاً سوى النوم والراحة ،ولن حيقق بفوضاه أمراً غري التخبط والفشل،
وسيظل أسري األماين العذبة واألحالم الوردية! ليكون شأنه شأن من قال فيه الشاعر:
التمين شقاءُ ونناجي يا ليت كانـ ـ ـوا وكنَّا
نتمىن ويف
َّ
ِّ
يسخر َن منَّا
ونصلِّي يف سرنا لألماين واألماين يف اجلهر
ْ
نت ال أمتىن
التمين
غري أين وقد
َّ
كرهت ِّ
أمتىن لو ك ُ
ُ
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اهلمة العالية وتنظيم الوقت وفق أهداف معينة تظل دائماً يف دائرة االهتمام ،مها
الفيصل يف وضع الفوارق ورسم الفواصل بني الناس ،ومبرور الزمن تبدأ تلك الفوارق
والفواصل يف التشكل واالتساع.
وإذا أردت مثاالً حياً فانظر إىل أبناء الدفعة الواحدة بعد عشر سنوات من
إكماهلم املرحلة الثانوية :ستجد البون شاسعاً بينهم ،فقد جتد من خترج يف جامعة عريقة
والتحق بوظيفة مرموقة يف مقابل من ترك الدراسة وعمل يف مهنة هامشية ،وقد جتد الفارق
كبرياً بني من متيز يف ختصصه وصار رقماً ال ميكن جتاوزه ،وبني من خال ختصصه من
اإلبداع والتميز والتطوير ،وظل أسري الروتني واجلمود والتبلد .وحىت على نطاق اِلياة
االجتماعية تتضح الفوارق بني من تزوج يف سن مبكرة ،وبني من ظل عازباً حىت سن
متأخرة ،وحنو ذلك من الفوارق الكثرية.
ويطور نفسه،
فرق شاسع بني من يصل الليل بالنهار لتحقيق أهدافه احملددةِّ ،
فيقرأ ويثابر يف جماله وفق جدول زمين حمدد وخطة عملية مدروسة ،وبني من يظل حبيس
الكسل واخلمول واألماين الكاذبة والفوضى.
(الكسول خمذول) ،و(النائم هائم) ،و(من اسرتاح راح) ،و(من كد وجد)( ،ولكل
جمتهد نصيب) ،و(على قدر أهل العزم تأيت العزائم) ،كلها حكم وأمثال حنفظها عن ظهر
قلب ،ولكن الذين يعملون مبقتضاها قلة نادرة.
العظماء املعروفون على مدى التاريخ اإلنساين يف كل اجملاالت ما كانوا أهل راحة
وال دعة وال نوم ،بل كانوا قليالً من الليل ما يهجعون؛ يف قلق دائم وحساسية عالية،
يروضون أنفسهم وميلكون زمامها ،ويبذلون قصارى جهدهم وفق منهاج حمدد وطريق
معلوم ،وإذا نظرت يف سريهم لوجدت أن عدد الساعات اليت يناموهنا ال تتجاوز أربع
در من قال:
ساعات أو مخس .وهلل ُّ
ٍ
ح ح
قام
مال َجدي ٌد
احتح ٌ
ُك َّل يَـ ْوم َ
لك ْ
للم ْجد فيه ُم ُ
َ
ومسريٌ َ
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ح
ح
سام
تَعبَ ْ
ت يف ُمرادها ْ
األج ُ
ح
حور العظامُ
وَكذا تَـ ْقلَ ُق البُ ُ

ح
وس كحباراً
وإذا كانَت النـ ُف ُ
دور َعلَْيـنَا
وَكذا تَطْلُ ُع البُ ُ
الذي يظن أنه سيحقق أهدافه ،وينال مبتغاه براحة اجلسد ،ودون ختطيط أو
تنظيم؛ هو بال شك واهم حامل ،فشتان بني من ينام ويسهر ،ومن يقرأ وال يقرأ ،ومن
ينظم وقته ،ومن يتعامل بردود األفعال كيفما اتفق .وتعجبين أبيات منسوبة إىل اإلمام
الشافعي رمحه اهلل تعاىل تقول:
سهري لتنقيـح العلـوم ألـذ يل من وصل غـاني ٍـة وطيب عنـ ح
ـاق
ومتايلي طرباً ِل ـ ــل عويصـ ٍـة يف الدرس أشهى من مدامـة س ح
ـاق
ـت سه ـران الدجى وتبيـتـُه نومـاً وتبغـي بعد ذاك حِلــاقحي؟!
أأبي ُ
ومما يدعو لألسف أن جتد اإلنسان الثقة صاحب الغايات الكربى أسري الكسل
واخلمول واإلحباط ،وهلل در اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه الذي قال:
(عجبت لعجز الثقة وجلد الفاجر).
حنن حباجة إلعادة النظر يف تنظيم أوقاتنا وحتديد أهدافنا ،كما أننا حباجة إىل
شحذ مهمنا وتوجيهها حنو املعايل والغايات املنشودة؛ حىت تضفي على حياتنا معىن
وقيمة.
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ثقافة الذروة!!..
الطالب عندنا يقرؤون عندما توشك االمتحانات أن تدخل من األبواب ،ويقول
البعض إن رمضان  -أو العيد  -قد فاجأنا؛ وال يبدأ كثري منا يف االستعداد للصالة إال
عند مساع اإلقامة!
ويقول البعض (زمنا فارق)؛ أي أننا مفطورون على التأخري الذي ال مناص منه،
وهذا القول بالطبع ال يغين من اِلق شيئاً؛ ألن هذا التربير جمرد (مشاعة) يعلق عليها
البعض تقصريهم وعدم جديتهم ،فاهلل سبحانه وتعاىل قد خلق اإلنسان يف أحسن تقومي،
وهداه النجدين ،فعرفه اخلري والشر ،وترك له حرية االختيار بني اهلدى والضالل.
مما يؤسف له أننا ال ننتبه لكثري من األشياء إال بعد فوات األوان ..حني يبلغ
األمر ذروته .وحيضرين يف هذا الصدد القول املنسوب إىل علي بن أيب طالب رضي اهلل
عنه( :إذا حان وقت الشيء فقد فات أوانه)؛ أي إذا فُعل الشيء يف وقته فليست هنالك
وسيلة لتدارك األخطاء ،فمن يتحرك لالمتحان مثالً حبجة أن يصل يف الوقت احملدد
بالضبط ،فقد يتعرض لطاريء يؤخره ،فال يستطيع تدارك األمر؛ وبذا يكون االمتحان قد
فاته؛ ومن يذهب إىل الطبيب بعد استفحال املرض فقد ال جيدي معه العالج.
مشكلتنا هي أننا يف كل قضايانا املهمة واِلساسة نتعامل (بثقافة الذروة)  -أو
مسِّها (أدب الزنقة) إذا شئت  -إن كان للزنقة أدب؛ فنحن ال نتدخل إال حني تكاد
األمور تفلت من أيدينا ،وكذلك قس على ذلك كل قضايانا املعاصرة؛ فدارفور ال يأبه هبا
دول على أكرب نطاق؛ وال نعري بوادر التمرد اهتماماً
أولو األمر حىت تصبح قضية كربى وتُ َّ
حىت تصبح حركات حتمل السالح لتنتزع حقوقها مبنطق القوة؛ وال ننتبه لألمراض مثل
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اإليدز واملالريا والسحائي واإلسهال املائي (الكولريا) حىت يسقط اآلالف فريسة هلا؛ وال
نستعد لفصل اخلريف حىت تكون الشوارع قد غرقت يف األوحال واملستنقعات!
وعندما تظهر بادرة مشكلة ما نتلذذ بإضاعة الوقت والتواكل والكسل ،حىت تقع
املصائب؛ فنعض أيدينا من الندم ،وتذهب أنفسنا حسرات على ما أضعناه من وقت مثني
ال يعود؛ و(إذا مضى يومك فقد مضى بعضك) .وقل أن جتد ألحدنا خطة يعاجل هبا
مشكالته على املدى القريب أو البعيد؛ والتخبط والرتدد يغمر كل حياتنا اليت ال ختضع
لنظام واضح أو قانون ثابت!
إنه نداء مشفق لنا لنراجع مواقفنا من الزمن ،قياساً مبا تواجهنا من مشكالت..
دعوة الختاذ مواقف أكثر جدية ،وإعادة ترتيب أرفف حياتنا املبعثرة؛ لننعم حبياة مطمئنة
هادئة ،ونكون قد قمنا بواجبنا على األقل؛ فيكون لنا العذر إذامل نوفق؛ألن التوفيق من
وجل ،بدالً من تطبيق (ثقافة الذروة).
اهلل َّ
عز َّ
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(زنقة) من نوع آخر!!..
(الزنقة) اليت أعنيها هنا ليست (زنقة القذايف) اليت كانت مثاراً للتندر والسخرية،
ولكن (الزنقة) اليت نعين هبا يف عاميتنا السودانية الضغط واالنشغال االضطراري الذي
ينجم عن االستعداد ِلدث مهم يف حياتنا أوشك أوانه ،مثل االستعداد لألعياد
واملناسبات واالمتحانات ،هي باختصار ميكن أن نطلق عليها (حالة طوارئ).
حقيقةً  -وعن جتربة  -تظهر لإلنسان طاقات عجيبة يف هذه (الزنقات) ،ويبذل
فيها جهوداً خرافية ،مضاعفة عما كان يبذله يف األيام العادية ،فيصل الليل بالنهار،
ويستفر وسعه يف حتقيق املهام املوكلة إليه قبل حلول املوعد املقرر.
يف وقفة عيدي الفطر واألضحي  -على سبيل املثال  -يساهر الناس حىت
الصباح يف صيانة املنازل وشراء مستلزماهتم ،وحني تقرتب مناسبة زواج لألسرة تقف
األسرة كلها على قلب واحد وساق واحدة ،وتتصاعد أنفاسهم وهم يعدون العُدَّة دون
كلل أو ملل!
وقبل االمتحانات وأثنائها قد يقرأ الطالب مئات الصفحات يف فرتة وجيزة جداً ال
تتجاوز الشهر ،حىت حيار يف نفسه بعد انقضاء تلك الفرتة :كيف قرأ كل هذه
الصفحات؟! ومن أين واتته العزمية اليت ال تلني!
الفرق بيننا وبني العظماء والعباقرة أن كل أيامهم (زنقات) ،تتفجر فيها طاقاهتم
الكامنة ،بينما حنن ال نعرف (الزنقات) إال يف املناسبات واألعياد وحاالت الطوارئ ،هم
عظماء وعباقرة؛ ألهنم اكتشفوا طاقاهتم الكامنة ،أما حنن فـ(عاديون) مل نكتشف ذواتنا
بعد ،ومل نستغل من طاقاتنا أكثر من  %20كما تشري بعض البحوث والدراسات ،مع
العلم بأن العبقرية تسعة أعشارها مكتسب وعُ ْشر واحد فقط منها ميثل اجلانب املوروث!
60

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مرافئ وشرفات

إننا حقاً حباجة إىل أن نكتشف ذاتنا ونفجر طاقاتنا الكامنة ،بكل أنواعها ،سواء
كانت طاقة معنوية كالعزمية واإلصرار ،وسواء كانت طاقة حسية كالعمل واملثابرة ،أو طاقة
فكرية كالعصف الذهين والتفكر.
علينا أن خنتار بني أن نكون مؤثرين يف تاريخ أمتنا ،وبني أن نكون ضمن الغثاء
الذي تنبأ به النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اِلديث( :يوشك األمم أن تداعى عليكم كما
تداعى األكلة إىل قصعتها .فقال قائل :ومن قلة حنن يومئذ؟ قال :بل أنتم يومئذ كثري؛
ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم ،وليقذفن اهلل يف
قلوبكم الوهن .فقال قائل :يا رسول اهلل! وما الوهن؟ قال :حب الدنيا وكراهية املوت)(.)1
وأعجبتين مقالة للشيخ كمال الزنادي حفظه اهلل يقول فيها( :علينا أن خنتار بني
أن حنمل هم الدعوة إىل اهلل تعاىل ،وبني أن حتمل الدعوة مهنا).
وصدق املتنيب حني قال:
أهل ح
على ق ْد حر ح
املكارم
ائم وتأيت على ق ْد حر الكرحام
ز
الع
تأيت
العزم
ُ
ُ
العظائم
صغارها وتصغر يف عني العظي حم
الصغ حري
فتعظُ ُم يف عني َّ
ُ
ُ
وحني قال:

ح
وس كحباراً
وإذا كانَت النـ ُف ُ
دور َعلَْيـنَا
وَكذا تَطْلُ ُع البُ ُ

ح
ح
سام
تَعبَ ْ
ت يف ُمرادها ْ
األج ُ
ح
ظام
حور الع ُ
وَكذا تَـ ْقلَ ُق البُ ُ

(( )1السلسلة الصحيحة :رقم .)958
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العزاء وتناول اإلفطار في مؤسساتنا
لو كنت رئيساً للسودان ألوقفت العزاء أثناء ساعات العمل الرمسية ،وملنعت تناول
وجبة اإلفطار أثناء الدوام الرمسي!
أكثر ما يستغرق وقت أعمالنا اليوم ويعطل مصاحل العباد هو الذهاب إىل املآمت
وتناول وجبة اإلفطار ،ويليهما شرب الشاي وقراءة الصحف اليومية وعيادة املرضى ،وهذا
مشاهد يف مؤسساتنا ،وال سيما اِلكومية منها!
وال غرو أن تزور مؤسسة ما فتجد معظم العاملني قد خرجوا زرافات ووحداناً –
رؤساء ومرؤوسني – للعزاء يف وفاة والد أو والدة زميلهم أو زميلتهم ،فال متلك سوى أن
تكظم غيظك ،لتعاود اليوم الثاين فتجد املوظفني قد ذهبوا لتناول وجبة اإلفطار اليت قد
تستغرق ساعة أو ساعتني؛ إذ يتخللها جتاذب أطراف اِلديث مع الزمالء والزميالت يف
السياسة واألدب والفن وكرة القدم ،مث الشاي وقراءة الصحف ،مث التجشؤ ومط الظهر
واالتكاء قليالً ،مث العودة إىل املكتب خبطوات متثاقلة!
ال أحد ميانع من تعزية املسلم ألخيه املسلم أو عيادته للمريض؛ فكلها من أعمال
اخلري اليت حض عليها ديننا اِلنيف ،وال يعرتض على تناول املوظف لإلفطار ،أو شربه
للشاي ،أو حديثه مع زمالئه يف ما دعت إليه اِلاجة ،ولكن هذه األعمال مجيعاً تُعد
مستحبات ومباحات إذا ما قورنت بالعمل الذي نتقاضى عليه أجراً و(من أخذ األجر
حاسبه اهلل بالعمل).
تعني مديراً عربياً كل عدة
لدي شقيق يعمل يف إحدى املنظمات اإلقليمية اليت ِّ
َّ
سنوات ،وحني جاء دور أحد املديرين من إحدى الدول العربية ،كان شأنه مغايراً ملن
سبقوه ،وأحدث إجراءات كانت هي األوىل من نوعها؛ بغية جتويد العمل وزيادة اإلنتاج،
ولكنها قوبلت بسخط املوظفني وتذمرهم ،بطبيعة املقاومة اليت ُجتابه كل تغيري وجتديد،
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ولكنهم بالطبع مل يعلنوا ضجرهم صراحة؛ خوفاً على مناصبهم من بطش ذلك املدير
الصارم!
أول مافعله ذلك املدير اجلديد أن أوقف اخلروج أثناء ساعات العمل الرمسية،
ومنع الزيارات للموظفني داخل املكاتب ،باستثناء زيارات العمل ،كما قام بإغالق
الكافترييا ،وخري املوظفني بني اإلفطار يف بيوهتم قبل بداية الدوام وبني إحضار
سندوتشات يتناولوهنا أثناء أدائهم ملهامهم الوظيفية!
وكان مربر ذلك املدير أن املوظف يستغرق أحياناً عدة ساعات للمشاركة يف عزاء
أحد املتوفَّني ،مع أن بإمكانه أن يزوره بعد ساعات الدوام ،كما يستغرق يومياً ساعة أو
يزيد يف تناول وجبة اإلفطار!
ومن مث فصل ذلك املدير بعض املوظفني حني وجد أهنم يشكلون عطالة مقنعة،
وأن ال حاجة للمنظمة إليهم ،إال من حيث زيادة العدد!
ورغم حنقي على ذلك املدير؛ ألن شقيقي مل يستطع حضور عملية جراحية
أجريت ألمي ذات صباح ،وألنه حرمين وحرم غريي من األهل واملعارف من زيارة شقيقي
الذي كنا نزوره فننعم باملكيفات الباردة والعصائر املنعشة ،بالرغم من ذلك فقد أكربت
تلك اإلجراءات اليت شكلت مرارهتا دواء لداء التسيب واخلمول!
لألسف الشديد حنن شعب ال نعرف قيمة العمل – إال من رحم – وال أدل
على ذلك مما نرى من مظاهر التسيب والبطء الذي حتسدنا عليه السالحف ،وأكرب
شاهد على ذلك سفلتة الشوارع ،إذ أن شارعاً واحداً ال يتجاوز طوله بضع كيلومرتات قد
تستغرق سفلتته عدة سنوات ،فاملهندس اليوم مريض ،وغداً العامل توفيت خالته ،وبعد
غد يشارك اجلميع يف عزاء والد زميلهم ،وبعدها يتوقف العمل بدعوى توقف التمويل،
يعزي العمل يف فقده اجللل!
وهكذا دواليك ..وال أحد ِّ
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وهكذا ُحق لكثري من أصحاب العمل أن يستعيضوا عن العمالة احمللية بالعمالة
األجنبية اليت تقيِّم العمل وتقل لديها األعذار ،وتنجز العمل الذي تنجزه العمالة احمللية يف
سنة ،تنجزه يف شهرين أو ثالثة فقط.
ويف املقابل يلجأ كثري منا إىل خارج البالد ،حيث يعملون بنشاط وحيوية
يفعل القائمون على أمر املؤسسات فيها النظم واللوائح
يفتقدون إليها يف بالدهم اليت مل ِّ
اليت تفجر طاقات موظفيهم ،على حنو ما فعلت بعض املؤسسات اخلاصة ،فنجحت يف
ذلك أميا جناح ،فاإلنسان هو اإلنسان أينما وجد أنظمة حمفزة صارمة تكيَّف معها ،وأينما
وجد أنظمة متهالكة متسيبة جاراها يف التسيب والكسل.
حنن حباجة ماسة إلعالء شأن العمل واستشعار مسؤوليته أمام اهلل تعاىل أوالً ،وأنه
أمانة سنسأل عنها يوم القيامة ،مث حباجة لقادة وقدوات جيعلون العمل قيمة متشي بني
الناس ،ويطبِّقون االلتزام به على أنفسهم قبل غريهم ،وينشرون ثقافته حىت تصبح واقعاً
معاشاً ،ويضعون لذلك النظم واللوائح الفاعلة اليت توازن بني الرتغيب والرتهيب.

64

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مرافئ وشرفات

الوظيفة واإلبداع :والعالقة الغائبة!!..
هل طرح أحدنا على نفسه هذا السؤال من قبل :هل هنالك مثة عالقة ملموسة
يف بالدنا بني الوظيفة واإلبداع؟
الواقع يقول بأن الوظيفة بشكلها اِلايل هي إحدى مثبطات اإلبداع يف بالدنا؛
فبمجرد أن يلتحق أحدنا بوظيفة ما تبدأ مواهبه وإبداعاته يف التناقص ،إىل أن يصبح أداؤه
للعمل آلياً وروتينياً ،خالياً من اإلبداع واالبتكار والتميز!
إن املوظف يتوقع أن هتيئ له الوظيفة مناخاً إبداعياً معاىف ،وأن تعمل على تنمية
خرباته؛ يف سبيل جتويد األداء وحتسينه؛ لكن املؤسف أن املوظف يف بالدنا صار يُضرب
به املثل يف ضعف األداء وبطئه ،وإفراطه يف البريوقراطية والروتني القاتل!
أمل يتساءل أحدنا :ملاذا ال يستطيع كثري من املوظفني استثمار أوقاهتم يف عمل
مفيد حني حيالون إىل التقاعد؟! ..ملاذا ال يبدؤون حياة عملية جديدة يف أي مضمار
آخر؟! وملاذا نرى كثرياً من هؤالء املتقاعدين قد أصيبوا باالكتئاب والضجر ،عاجزين عن
االخنراط يف عمل آخر حىت يتوفاهم اهلل تعاىل؟!
إن الوظيفة اِلقيقية هي اليت تعطي صاحبها مهارات متعددة يف القيادة وإدارة
الذات واآلخرين والتعاون معهم ،ومقدرة على التفكري واالبتكار ،عالوة على خيارات
متعددة جيابه هبا خمتلف املالبسات والظروف اليت تواجهه يف اِلياة ،مبا يف ذلك التقاعد
أو الفصل؛ ال كما حيدث يف واقعنا العملي من قتل لروح التميز واقتحام اجلديد ،مبا تقوم
عليه مؤسساتنا التقليدية من فرض لألوامر ،وإقصاء للشورى ،ووأد لروح الفريق! فالوظيفة
كما قال صاحبنا الساخر :تعلِّم اجلنب وتقتل روح املغامرة!
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إن الشواهد الواقعية توميء إىل تراجع الوظيفة يف بالدنا يف كثري من املؤسسات؛
وذلك نتيجة لرتاجع أوضاع املوظفني املعيشية ،وغياب املؤسسية والتخطيط!
وإين ألتساءل :كيف ملوظف أن يبدع وهو يُعطَى راتباً زهيداً ال يكاد يفي
مبتطلباته األساسية ،وكيف له أن يبتكر وهو مشغول البال بتقسيم دخله احملدود ،ودائب
التفكري يف مهومه وأحالمه الصغرية اليت فرضها واقعه املرير؟!
صماء ،وفقد روح
لذلك ال أستغرب كثرياً حني أجد موظفاً قد حتول إىل آلة َّ
التفاعل مع اآلخرين حني تكالبت عليه اهلموم ،إىل أن يستوي عنده الفرح واِلزن!
عفواً! إهنا ليست دعوة لإلحباط واالستسالم لألمر الواقع ،ولكنها مناشدة
للقائمني على األمر يف مؤسساتنا أن حيافظوا على رأس املال اِلقيقي ملؤسساهتم ،أال وهو
املوظف ،بتهيئة مناخ مالئم لإلبداع واالبتكار ،ينقله من التفكري يف األحالم الصغرية
واألهداف اِلقرية إىل السعي للطموحات السامية واألمور العظام.
وهي مهسة أيضاً يف أذن املوظفني بأن حياولوا التغلب على الصعاب ،ويشعلوا يف
نفوسهم اهلمم العالية اليت ال تعرف اليأس والفتور واإلحباط ،مستحضرين قيم الدين
اِلنيف من أن اهلل حيب اإلتقان يف العمل ،وكتب اإلحسان على كل شيء ،وأن من أخذ
األجر حاسبه اهلل بالعمل.
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الوظيفة بين إشباع المتطلبات وتفجير الطاقات
كان شأين مع الوظيفة منطبقاً عليه قول الشاعر إبراهيم ناجي:
استبقيت شي
أعطيت ما
يدي إنين
أعط ـ ـ ـين حرييت أطل ـ ـ ـ ـ ْق ْ
ُ
ُ
دي؟!
احتفاظي بعهود مل تصْنها واإلم األس ـ ـر والدنيـ ـ ـ ـ ـ ـا لـ ـ ـ ْ

أنتصر فيها حيناً مببدأ
بالفعل كان يل مع الوظيفة حرب سجال ،ومناظرات،
ُ
التوكل على اهلل ،مث الثقة يف مقدرايت؛ وأُهزم فيها مببدأ اخلوف من اجملهول ،ومنطق
(اخلواف ريب عياله)!
َّ
كنت أشبِّهُ الوظيفة حبياة الرقيق ،بتكبيلها للطاقات ووأدها لإلبداعات ،فكانت
ِّ
تذكرين بلسان مؤيديها بأن يف االستقالة خماطرة ال ُحتمد عقباها ،وأن يف تركها تضييعاً ملن

ضيِّ َع َم ْن يَـ ُقوت)(.)1
أعول ،ورمبا ذكروا حديث (كفى بالمرء إثماً أن يُ َ
ذم الوظيفة ،ولكن أكثرهم كان إما
كان كثري من زمالئي يؤمنون مبا أقول يف ِّ
مكابراً جاحداً مبا استيقنته نفسه ،أو مغلوباً على أمره ال جيد بديالً ،أو خيشى الفقر
ميين نفسه ٍ
بأمان ووعود يسوقها
والعوز ،وﭐﱡﭐﲣ ﲤ ﲥﱠ( ،)2أو مسكيناً ِّ

املديرون يف العادة ،من زيادة املرتبات والعالوات ،وحتسني املخصصات ،وتوسيع
ويعمر يف الوظيفة بعد أن يُفين فيها زهرة
الصالحيات؛ حىت يطول األمد على أحدهمِّ ،
شبابه؛وتكون عاقبة األمر أن تستحوذ على حياته ،ويسري روتينها ومجودها وتبلدها يف
ح
ربمج اآلالت! ومن مث يعجز عن فراقها  -بالرغم من بغضه هلا ولنكدها
دمه ،وتُربجمُه كما تُ َ

( )1حسنه األلباين يف صحيح أيب داود برقم (.)1485
)[ )2سورة البقرة :اآلية .]268
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فيم ُّل العطالت واإلجازات؛ حىت إذا أحيل إىل املعاش تدهورت صحته ،وسارع خبطى
 َحثيثة حنو املوت ،حني أصبحت حاجته للوظيفة كحاجة السمكة للبحر!
كنت أمتثل يف مناظرايت عن الوظيفة  -بالرغم من انضوائي حتت رايتها إىل حني
ت فيها بعض الكلمات حىت تتفق
 بأبيات الشاعرالفلسطيين هارون هاشم حيىي اليت غري ُمع حايل:
أنا لن أعيش موظ ـَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َفا أنا لن أظ ـل (مكتـ َفا)
أنا يل غ ـ ـ ـ ٌد وغداً سأزحف ثائراً متأفِّـ َفا
انع منه الوفَا
أنا صاحب األمل الكب حري وصـ ـ ـ ٌ
تزجمر بالعواص ـ ـ ـ ـف واجل َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
أنا ثورة كربى
ُ
وحني اهتمين بعضهم بأنين أقول ما ال أفعل _ بدليل عملي يف سلك الوظيفة
أتبعت القول بالعمل ،فكتبت استقاليت مرتني ،فتدخلت وساطات يف كل
وهجائي هلا _ ُ
مرة ،وُك ِّونت جلان حتاول إثنائي عن قرار االستقالة ،وتعدين بتحسني األوضاع وتوفري
معينات العمل؛ ومل تعدين يف اِلقيقة إال ختديراً وتسويفاً وهدهدة جلراحي الغائرة.
وكان أن عدت إىل مزاولة العمل حتت وقع الوعود والضغوط ،ورجعت كرة ثانية
ألزاول هواييت املفضلة يف نقد الوظيفة والنَّيل منها؛ ألُفر فيها حر كبدي وأُذهب غيظ
قليب ،فأنشأت أقول:
واحذر أخي مما يسمى بالوظيف ْة
يدي
أعط ـ ـ ـين حرييت أطل ـ ـ ـ ـ ْق ْ
ح
القيود وأنت يف أيامك الغُِّر الوريف ْة؟!
ماذا يروقك يف

اطر
ومن عجائب توارد اخلواطر أنين قرأت للشاعر حممد املهدي اجملذوب خو َ
و ٍ
أبيات يبث فيها تربمه من الوظيفة وقيودها ،وعجبت كيف صرب على الوظيفة قرابة ربع
قرن من الزمان ،بالرغم من ضيقه هبا ونقده الالذع هلا! إذ يقول يف أبيات له:
قطار فلن أعود وظيفيت
عد يا ُ
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علي بأجره يتصد ُق
قي ٌد َّ
ويقول أيضاً:
وظيفيت لئيمة
أخدمها تأكل حقي جهرًة ،ألعنها تلعنين
الوقري
ألنين أخنس بالشعر محارها ْ
هشت كيف صرب اجملذوب طيلة هذه السنوات على قيود الوظيفة
ُ
ود ُ
وبريوقراطيتها ،بالرغم من طبيعة املبدعني املتمردة على الروتني القاتل واِلياة الرتيبة! وال
سيما وأنه قد عمل حماسباً ،مع أن العداء قدمي بني لغة (األرقام) ولغة (األقالم)!
ويقيين أن اجملذوب قد عاىن كثرياً من صراع داخلي بني دواعي اإلبداع يف نفسه
ومتطلبات اِلياة اليت جعلته يتصاحل مع الوظيفة مرغماً ،وهذا ما أكده يف مقدمة ديوانه
(الشرافة واهلجرة)( :ومل أمتكن من اجلمع بني الواقع الذي أعيش فيه والشعر ،مث غلب علي
ابتغاء األجر يف طلب العيش ،فأعطيت وظيفيت ،وهي حق ال ريب فيه ،كل وقيت
وتفكريي وطاقيت) .وهذا ما أكدته أيضاً األستاذة نسرين عبد اهلـ ـ ـ ـ ـ ــادي الصديق بقوهلا:
(ما بني عمل الشاعر كموظف يف دواوين اخلدمة اِلكومية ،وهو أقصى ما كانت تتوق
إليه الذات املتعلمة يف ذلك الزمان ،وما بني شخصية الشاعر املثقف الذي حيمل من
شق كبري ،فنجد اخليبة من الوظيفة قد الزمت الشاعر ،فلم يسعفه ذلك يف
الفكر الكثري ٌّ
يرق ذلك بشعره كذلك).
سد متطلبات اِلياةاليومية ،ومل َ
وهذا دفعين للتساؤل :ماذا لو انتصرت دواعي اإلبداع يف نفس اجملذوب واحناز
لشعره وفكره فاستقال من وظيفته ضارباً بامتيازاته املزعومة عرض اِلائط؟! ..يف اعتقادي
أن االستقالة كانت ستشكل نقطة حتول جتعل منه رقماً فارقاً يف معادلة اإلبداع ،ليس
على مستوى األدب السوداين وحده ،بل على مستوى األدب العريب بحُرَّمتح حه!
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لعل هذا ما دعاه لألسف على وظيفة أفىن فيها ريعان شبابه بالرغم من عجزها
و َّ
عن إشباع متطلباته املعيشية وتفجري طاقاته اإلبداعية:
عجبت لنفسي كيف أصبحت جالساً إىل مكتب أُبلي شبايب يف ح
اجلرد
ُ
وأخذت أتشدق ببعض القصص ألناس خلعوا رداء الوظيفة وأداروا هلا ظهورهم؛
فاحتضنهمالنجاح ،وصعدوا يف ُسلم الرقي خبطى حثيثة واثقة ،حني ختلصوا من لباس
اخلوف واجلنب؛ حىت إن أحدهم سلم مفتاح سيارته ،وأشاح بوجهه عن راتبه املغري ،وبدأ
يؤسس ملركز تدريب مستقل يف جمال التنمية البشرية ،فكان له ما أراد!
تذم الوظيفة وتنتقدها مثل قول أحدهم:
وذكرت لزمالئي املوظفني مقوالت ُّ
(الوظيفة أمان من الغىن ،أمان من الفقر)؛ أي أن الوظيفة جتعل صاحبها يف حاجة ماسة
إليها ،فال هي باليت تفقره متاماً ،وال هي باليت تغنيه فتجعله يكتفي هبا عن االستدانة
وسؤال الناس!
وطفقت أُورد مقوالت مثل (الوظيفة أضيق أبواب الرزق) ومقوليت (الوظيفة
واإلبداع يسريان يف خطني متوازيني ال يتقاطعان) يف إشارة مين لتكبيل الوظيفة للمبدعني
وكبتها لطاقاهتم اليت ال يستخدمون  %20منها على أحسن األحوال ،وما قاله
املتخصصون يف التنمية البشرية ،مثل قوهلم (إن الذي يبقى يف الوظيفة أكثر من مخس
سنوات فاشل!) ،وإن كنت قد أدمنت الفشل بالفعل حني بقيت يف الوظيفة سبع سنوات
عجاف ،مل تتبعهن سبع مسان!
وحني شكك بعضهم يف مدى جديَّيت يف االستقالة أعلنتها داوية ،فكانت
استقاليت مفاجأة مل يتوقعها أقرب األقربني إيل ،حني ضقت ذرعاً بقيود الوظيفة،
وعراقيلها ،ونكدها ،وضيق ذات يدها ،وعجزها عن تفجري الطاقات واإلبداعات الكامنة
اليت مل أستطع تفجريها ح
خارجي؛ فخشيت أن تتفجر يف دواخلي ،وتقضي على ما تبقى
من روح اإلبداع يف ،أو حتولين على األقل إىل إنسان بال حس وال روح ،أقرب إىل اآللة
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منه إىل عامل البشر .وقد كدت أصل بالفعل إىل هذه املرحلة _ لوال لطف اهلل تعاىل _
حيث صرت أعاين من قسوة القلب ،وبرود املشاعر ،وإعادة إنتاج القدمي من اإلبداعات!
وهكذا اختذهتا خطوة جريئة ،فحار من جرائها أصحاب القرار ،ووقف ِّ
املكذبون
أمامها مشدوهني ،وأُجلمت ألسنتهم حني علموا أنين عقدت العزم بقوة وإصرار هذه املرة،
وأنين لن أتراجع عن قراري قيد أُمنلة ،وزادهم تعجباً واستغراباً أنين مل أجد بديالً لوظيفيت
اِلالية ،بل ذهبت أبعد من ذلك حني قررت أنين لن ألتحق بوظيفة أخرى مماثلة؛ حىت ال
يكون شأين شأن (املستجري من الرمضاء بالنار)!
ومل يكن قرار االستقالة متسرعاً ،أو رد فعل إلجراءات من قبل املؤسسة اليت
أنتمي إليها ،فقد كنت أُبيِّت النية وأحتني الساحنة املالئمة ،حىت حانت الفرصة،
وجل ،وكانت النتيجة مفاجأة سارة يل حني قُبلت االستقالة هذه املرة
فاستخرت اهلل َّ
عز َّ
بأعجوبة ،دون سؤال أو وساطات أو أجاويد ،فغمرتين الفرحة ،ومل أصدق أنين بني عشية
وضحاها نزعت عن رقبيت ربقة الوظيفة ،وأصبحت حراً طليقاً يف أرض اهلل الواسعة ،لعلي
أجد فيها مراغماً كثرياً وسعة!
وهنا انطبق بيتا إبراهيم ناجي متاماً على حاليت يف تلك األثناء؛ فقد طالبت
باِلرية واالستقالل من سلطات الوظيفة ،وكنت قد أفرغت ما يف جعبيت من سهام يف
حماوالت مستميتة للتطوير ،حاولت هبا جتاوز حواجز اإلحباطات ،وقلة املعينات ،وكثرة
األعباء ،وضعف التقييم ،وقلة احملفزات املعنوية واملادية ،وكانت االستقالة مؤشراً للوصول
إىل طريق مسدود ،بعد أن شعرت أنين ال أستطيع تقدمي املزيد من العطاء ،وأدركت زيف
داع الحتفاظي
الوعود بتحسني األوضاع وتذليل العقبات اليت تعرتض العمل؛ فما كان من ٍ
بعهود ووعود مل تصنها الوظيفة ،وما كان من باعث حيملين على التقيد بوظيفة ُحق يل أن
أنزع قيودها اليت كنت أرزح حتت وطأهتا وأسرها.
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وقويت يقيين بأن أبواب الرزق مفتوحة؛ ألن اهلل –
حينها مجعت شتات نفسيَّ ،
وحده  -هو الرزاق ذو القوة املتني؛ فكانت االستقالة مصداقاً لذلك ،شققت هبا سكون
الصمت ،ومزقت هبا خيوط اخلوف والتوجس من مستقبل بال وظيفة:
استبقيت شي
أعطيت ما
يدي إنين
أعط ـ ـ ـين حرييت أطل ـ ـ ـ ـ ْق ْ
ُ
ُ
دي؟!
احتفاظي بعهود مل تصْنها واإلم األس ـ ـر والدنيـ ـ ـ ـ ـ ـا لـ ـ ـ ْ

وهكذا صرت أتنسم عبق اِلرية اليت قال عنها القائل( :اِلرية نور ونار :من أراد
ح
فليصطل بنارها) ،وصرت بعد استقاليت من الوظيفة أنظر لكل موظف _ مهما بلغ
نورها
شأنه _ بعني الشفقة ،باعتباره مغلوباً على أمره ،وقد كنت أنظر إليه من قبل بعني الغبطة
قبل تعييين هبا!
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كنت موظفاً ..فاستقلت ..فاكتشفت!!
كنت موظفاً أرزح حتت وطأة وظيفة أثقلت كاهلي ،وجعلتين أعيش عطالة
فكرية ،ومجوداً عقلياً ،وتبلُّداً حسياً ،وخوفاً من املستقبل ،وجبناً من املغامرة!
كنت أدور يف فلك هذه الوظيفة ،وأرسف يف قيودها ،توجهين أىن شاءت ،ومىت
وتشل حركيت بدوامها اليومي ،وتزحم فكري باجتماعاهتا اليت ال تنتهي ،وتقاريرها
أرادتُّ ،
ت يف أمرها ،وتشغلين خبططها اليت ال تكتب بواقعية ،وال تنفَّذ؛ وحتاول
اليت ال تُقرأ وال يـُبَ ُّ
بعد ذلك كله إقناعي براتبها اهلزيل الذي مل يفقرين ومل يغنيين ،فلم أقطع به أرضاً ،ومل أُ حبق
به ظهراً!
ومع ذلك كلِّه ،أغرت غريي ممن ال يعرفوهنا ،فكانوا يالحقونين بنظرات اإلعجاب
وعبارات الثناء ،وقد هبرْهتم بوجاهتها املهيبة ،وزيها املهندم ،ومقعدها الوثري ،ومكتبها
الفخم ،وسيارهتا املرحية ،ومكيفاهتا الباردة ،وما دروا بأنين مل أكن أشعر هبذه املظاهر ،وال
أُحس بطعمها حني رضيت أن أكون أسري العقل واإلرادة ،وأن أسلم دفة توجيهي إىل
غريي!
اآل َن – بعد أن استقلت  -افتقدت ملميِّزات عدة منحتها الوظيفة ،مثل السيارة
واملكتب والراتب الثابت ،ولكنين كسبت راحيت النفسية ،وامتلكت زمام املبادرة..
اكتشفت أن لدي طاقات كامنة ،وإمكانيات أكرب مما كنت أظن ،فخرجت من ضيق
الوظيفة وأسرها ،إىل سعة العطاء الفياض؛ فانطلقت أعقد عالقات تصب يف حتقيق
أهدايف ،وأُثري جتربيت باالستفادة من جتارب اآلخرين ،وأليب دعوات كنت عاجزاً عن
إجابتها من قبل.
اكتشفت عملياً أن من توكل على اهلل تعاىل حق التوكل ،وأحسن الظن بربه ،وأخذ
باألسباب؛ وفَّـ َقهُ اهلل وسدد خطاه ،وأن دعاوى بعضهم من وعد بالفقر ،وختويف من
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صعوبة العيش خارج نطاق الوظيفة؛ إمنا هي حمض افرتاءات وخترصات ،تنم عن ضعف
اإلميان ،وقلة الثقة باهلل جل وعال ،ويف اِلديث :عن عمر بن اخلطاب-رضي اهلل عنه-
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :لو أنكم توَّكلون على اهلل حق توُّكله ،لرزقكم كما
يرزق الطري ،تغدو مخاصاً ،وتروح بطاناً)(.)1
حكى يل أحد زمالئي السابقني يف الوظيفة أن موظفاً فُصل من وظيفته ،فاغتم غماً
شديداً ،وأظلمت الدنيا أمام ناظريه ،لكنه استعان باهلل ،واستجمع عزميته ،واقتحم اِلياة
العملية يف جمال ختصصه ،فكان أن أنشأ عمالً خاصاً ،وأخذ يسعى جاهداً يف توسيعه
وتطويره ،إىل أن كان له ما أراد؛ فنجح جناحاً مبهراً ،وحقق أرباحاً طائلة ،فقرر يف آخر
األمر أن يرسل خطاب شكر للمسؤول الذي كان سبباً يف فصله من الوظيفة!
فقلت لصاحيب مداعباً :هذا الرجل ما كان له  -بعد توفيق اهلل تعاىل  -أن حيقق ما
معززاً مكرماً قبل
حققه لوال فصله من الوظيفة؛ لذا من األوىل لك أن تتخلى عن الوظيفة َّ
أن تغادرها مرغماً جمرباً.
وجل ينبغي أن ُْحي َم َد اهلل عليها ابتداءً ،وكثري
الوظيفة ال شك نعمة من نعم اهلل َّ
عز َّ
من العاطلني يفتقدوهنا ،وقد تكون مرحلة ال بد منها لتعلم اإلدارة ،والنظام ،واالنضباط،
والعمل يف فريق ،ولكنها تصبح نقمة حني يركن إليها اإلنسان ،بالرغم من عجزها عن
إشباع املتطلبات ،وحتقيق الطموحات ،وتفجري الطاقات ،وانغماسها يف وحل الروتني،
والبريوقراطية ،والتبلد ،وامللل!
ولعل بعض الناس قد ال تصلح له إال الوظيفة اليت تناسب طبعه ،وتوافق ميوله
ومقدراته ،لكن بعضهم قد تكون الوظيفة ِّ
ومعوقاً
حمجمة لطاقاته اإلبداعية الكامنةِّ ،
لطموحاته اجلاحمة ،فمن كان هذا شأنه ال تزيده الوظيفة إال كبتاً وتطويقاً و(رحم اهلل امرأً
عرف قدر نفسه).
)()1رواه أمحد وغريه).
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لكن إن وحج َد ح
تفجر اإلبداع الكامن يف اإلنسان ،وتغرس فيه روح
ت الوظيفة اليت ِّ
ُ
االبتكار والتجديد ،وحتقق له يف الوقت نفسه أهدافهُّ ،
وتسد احتياجاته ،وال تلقي بظالهلا
على حياته اخلاصة واِلقوق الواجبة عليه (مثل حقوق الرب سبحانه وتعاىل ،وحقوق
النفس ،والزوجة واألبناء ،واألهل) فأهالً هبا ونعمى ،وأكرم هبا من وظيفة؛ وأنا أول
املؤيدين هلا وامللتحقني هبا ،أما ما دون ذلك؛ فهي قناعة غري حممودة ،واستسالم غري
مطلوب.

75



مرافئ وشرفات

اإلدارة باألشخاص!!..
التقيت بأحد األصدقاء الذين يتقلدون منصباً إدارياً يف إحدى املؤسسات ،وكان
اهلم مرتسماً على وجهه ،كأمنا مجعت مهوم الدنيا فيه ،فاستوضحته األمر ،فشكا إيل
اإلدارة ومشاكلها ،فقلت له مبتسماً ابتسامة واثقة:
 إنين أعرف مشكلة اإلدارة لديكم ،ولدى املؤسسات املماثلة ملؤسستكم.فسألين يف شيء من الدهشة:

 وما هي؟!قلت له بذات االبتسامة الواثقة:
 إن مشكلة اإلدارة لديكم هي أنك حتتاج فيها إىل التدخل املباشر حىت تسري بصورةطبيعية ،فمن حني آلخر جتد نفسك مضطراً للتدخل بنفسك إلزالة العراقيل والعثرات
اليت تعرتضها؛ فهي إدارة غري سلسة ،وغري منسابة.
فازدادت دهشته حينها وقال يل:
 صدقت؛ فأنا أجد نفسي مضطراً بصفة يومية للمتابعة بنفسي حىت يسري العمل كماينبغي.
*****
مما يؤسف له أن جتد كثرياً من مؤسساتنا مفتقدة إىل املؤسسية ،غارقة يف
االضطراب والتخبط ،يكاد يغيب فيها جتويد األداء ،وختتفي منها الكفاءة ،وتتوارى منها
الرؤى واألهداف.
ومن مظاهر غياب املؤسسية أن يعرتض طريق اإلدارة كثري من العراقيل اليت تضطر
املديرين للتدخل املباشر إلزالتها ،مع أن املؤسسة الناجحة هي اليت تنساب فيها اإلدارة
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انسياباً سلساً ،وتقل فيها مهام وتكاليف املوظفني كلما علت درجاهتم الوظيفية ،أما
املؤسسة الفاشلة – وما أكثر املؤسسات الفاشلة – فهي اليت تكثر فيها مهام وتكاليف
املوظف كلما علت درجته الوظيفية ،إىل أن تصل إىل املدير ،فتجده أكثر الناس انشغاالً،
قد شغلت اإلدارة ُج َّل وقته أثناء الدوام اليومي ،وامتدت لتشاركه يف أمواله وأوالده ،حىت
كادت اخلصوصية تنزوي من حياته!
ومرُّد ذلك يف رأيي يعود إىل مجلة من األسباب ،أوهلا ضعف التفويض ،فكثري من
الرؤساء جعلوا املؤسسات مرتبطة بأشخاصهم ،تدور يف فلكهم أينما حلوا ،وتعتمد عليهم
اعتماد السمك على املاء! لذا ال جتدهم مييلون إىل تفويض املرؤوسني؛ إما ألن املرؤسني
غري مؤهلني ،أو لضعف ثقة هؤالء املديرين فيهم ،وهذه الصفة يف الغالب قد ال يكون هلا
مربر سوى تركيبة املدير النفسية املتشككة يف مقدرة اآلخرين وأمانتهم ،دون مسوغات
موضوعية وواقعية؛ لذلك يضطر املرؤوسون للجوء إىل املدير يف كل صغرية وكبرية؛ ألهنم ال
ميلكون التفويض الالزم والصالحيات الكافية ،فريجعون إليه يف أدق التفاصيل وأبسط
التكاليف ليستشريوه وحيصلوا على موافقته.
لذا ال تعجب إن وجدت املوظف يلجأ إىل املدير ليصدِّق له مبلغاً بسيطاً ،أو أن
حيضر اجتماعاً ألقسام فرعية ال تتبع له مباشرة ،ولو كانت هناك إدارة منسابة
جتد املدير ُ
ملا احتاج إىل ذلك؛ إذ إن التقارير اليت يقدمها مديرو اإلدارات ستكون كافية لو عملت
املؤسسة بنظام (التفويض واحملاسبة).
مث إن مشكلة كثري من املوظفني أهنم يفتقدون إىل الدافع النفسي الذي حيفزهم
على خدمة مؤسستهم ،وقد يكون ذلك نامجاً عن عدم وضوح األهداف ،وغياب
اإلسرتاتيجيات ،وضعف اخلطط ،وعدم وجود آلية ملتابعة وتقييم وتقومي اإلسرتاتيجيات
واخلطط املرسومة  -إن وجدت  -فضالً عن انفصام قيادة املؤسسة عن قاعدهتا ،وعدم
إحساسها وتفاعلها بقضاياها ،واقتصار عالقتها هبا على العمل الروتيين ،دون أن تكون
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هناك أبعاد إنسانية واجتماعية وعالقات وثيقة خارج إطار العمل ،وقد يكون ناجتاً عن
ضعف اِلوافز املعنوية واملادية يف العمل ،عالوة على ضعف املتابعة واحملاسبة.
وقد تكمن املشكلة يف ضعف تأهيل املوظفني وتدريبهم ،مع أن أغلى ما متلكه
املؤسسة هو كادرها البشري الذي يعترب رأس املال اِلقيقي هلا ،إضافة إىل قلة التناغم
واالنسجام بني هؤالء املوظفني؛ مما يفضي إىل إضعاف روح الفريق اليت جتعل العمل قائماً
على التعاون املشرتك لتحقيق األهداف ،هذا إىل جانب استخدام املؤسسة أنظمة ووسائل
إدارية قدمية بالية ،غارقة يف الروتني والبريوقراطية ،أنظمة ووسائل جتاوزهتا اإلدارة اِلديثة
اليت تعترب كل العاملني يف املؤسسة  -من مديرها إىل خفريها  -شركاء فيها ،يسهمون
سوياً يف تطويرها وترقيتها ،ويعملون بروح الفريق يف انسجام تام.
إن مؤسساتنا حباجة حقيقية إىل تقييم األساليب اليت تُدار هبا؛ حىت تلحق بركب
املؤسسات اِلديثة اليت بلغت شأواً بعيداً يف مضمار اإلدارة اِلديثة؛ لكي تكون أكثر
فعالية ،ومقدرة على حتقيق أهدافها وخدمة اجملتمع.
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التخصص واإلبداع بين ضغوط المجتمع ورغبات الفرد
كنت من الذين حضروا االحتفال الذي أقامته جامعة اخلرطوم لتكرمي فريق
املناظرة الذي حاز على اجلائزة األوىل يف املسابقة الدولية للمناظرة باللغة العربية بدولة
قطر ،ضمن ثالث وأربعني جامعة من خمتلف دول العامل التيشاركت يف هذه املسابقة.
وحني قدم الطالب الذين شاركوا يف تلك املسابقة منوذجاً للمناظرة كانت الدهشة
حاضرة بيننا لذلك املستوى الرفيع الذي أظهره أولئك الطالب ،من امتالك لناصية
اِلديث ،وسرعة يف البديهة ،وقوة يف اِلجة والربهان ،وارتفعت مناسيب الدهشة حني
علمنا أن الطالب األربعة الذين مثلوا اجلامعة هم من طالب الكليات العلمية ،وحتديداً
من الطب واهلندسة! وليس من كلية اآلداب ،أو غريها من الكليات األدبية كما كان
يُتوقع!
وهنا يدلف سؤال إىل ثنايا السياق :ما السر يف أن كثرياً من األدباء والشعراء
والكتاب الصحفيني ،وغريهم ،من خرجيي الكليات العلمية؟
إن السر يكمن – يف رأيي – يف أن كثرياً منا يلتحق بالتخصص املعني دون رغبة
فيه ،وإمنا جماراة لالجتاه العام السائد يف اجملتمع ،ومبا أن جمتمعنا يعاين من مشاكل صحية
لتخصصي الطب
متفاقمة ،وبه فجوات واسعة يف البناء والتعمري ،فإن اهليمنة هي
َ
واهلندسة حتديداً ،وما يدور يف فلكهما من ختصصات؛ فكثري منا التحق بالطب أو
اهلندسة بالرغم من أن ميوله تتجه لدراسة اآلداب أو القانون أو التاريخ؛ وما ذلك إال
ويكرس هلما؛ حىت أوشك عدد
إرضاء للمجتمع الذي يُعلي من شأن هذين التخصصني ِّ
األطباء أن يتفوق على عدد املرضى ،وحىت كاد املهندسون أن ال جيدوا جهات
تستوعبهم؛ وحىت كاد من التحق بالطب أو اهلندسة دون رغبة منه – بالرغم من أدائه
األكادميي العايل  -يفتقد إىل اإلبداع عند ولوجه للحياة العملية ،حني التحق حتت ضغط
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اجملتمع مبجال مل جيد نفسه فيه؛ وبالتايل تفقد البالد كوادر كان ميكن االستفادة منها يف
جماالت أخرى ،هي أحوج ما تكون إليهم.
أعرف طالباً التحقوا بالطب فاجتهوا لدراسة اآلداب ،وطالباً التحقوا باهلندسة
فلم يكملوا دراستها ،وعملوا يف جماالت حمسوبة على ختصصات أدبية! وما ذلك إال
ألهنم انساقواً خلف رغبة اجملتمع ،متغاضني عن رغباهتم اِلقيقية ،وميوهلم اإلبداعية.
ويف املقابل :يلتحق بالكليات األدبية من مل يؤهله حتصيله األكادميي لاللتحاق
بالكليات العلمية ،دون رغبة منه ،فيكون حتصيله األكادميي ضعيفاً ،وأداؤه العملي فيما
بعد باهتاً!
يف الدول املتقدمة مينح اجملتمع الفرد حرية االلتحاق بالكليات اليت مييل إليها،
دون تدخل لفرض ختصص معني  -كما حيدث عندنا – ففي جمتمعنا يقول األب واألم
ألوالدمها منذ الصغر( :نريدكم أن تصبحوا أطباء أو مهندسني) ،دون اعتبار مليوهلم
وتطلعاهتم ،على النقيض من الدول املتقدمة اليت جتد فيها التخصصات اإلنسانية واألدبية
مثل القانون واآلداب واالجتماع وعلم النفس حظها من االهتمام والتقدير ،جنباً إىل
جنب التخصصات العلمية.
أذكر أنه بعد أن خرجنا من إحدى جلسات امتحان القيد الصحفي قال يل أحد
الصحفيني ،وكان يعمل بالفعل يف إحدى الصحف :إن مشكليت الوحيدة هي امتحان
اللغة العربية! وال أدري ما تبقى لصحفي ال جييد اللغة العربية من مشاكل!
اِلل  -يف رأيي  -هو أن نرتك للطالب اِلق يف حرية اختيار التخصص الذي
يراه مناسباً ،وفق ميوله ورغباته ،دون تدخل من األسرة أو اجملتمع ،فالطبيب الذي ال يبدع
يف مهنته رمبا كان سيكون مبدعاً لو اختار ختصص الصحافة الذي جيد نفسه فيه،
واملهندس الذي يتضجر من مهنته رمبا كان سيكون مبدعاً لو التحق بالقانون الذي مييل
إليه.
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وعلى القائمني على أمر التعليم أن يستفيدوا من جتارب الدول األخرى اليت
سبقتنا يف جمال التعليم ،حبيث خيتار كل طالب التخصص الذي مييل إليه حسب رغبته
معني ومل يؤهله حتصيله
هو ،ال حسب حتصيله األكادميي ،وحىت إن كان مييل إىل جمال َّ
األكادميي لاللتحاق به ،فيمكن أن جترى له معاجلات ،مثل كورسات التقوية اليت يتأهل
مبوجبها للمجال الذي يرغب فيه ،وبالتايل اجملال الذي جيد نفسه فيه ،حىت يكون مبدعاً،
وفعاالً ،وأكثر إفادة ونفعاً للمجتمع.
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تحديد األهداف ووضع الخطط :محاولة للبحث عن بوصلة
ذكر يل أحد األصدقاء أنه قد حقق ُج َّل أهدافه اليت رمسها يف عشر سنوات ،منها
الزواج ،وبناء املنزل ،وشراء السيارة ،إضافة إىل إجنازات على الصعيد العملي واألكادميي
والنشاط اإلبداعي ،وقد حقق تلك األهداف بنسبة كبرية ،فحىت السيارة اليت اشرتاها
كانت من ذات النوع الذي اختاره بالتحديد!
سألته عن سر هذا النجاح والتوفيق ،فأخربين أن السبب هو حتديده ألهدافه،
وكتابته إياها ،وجدولتها وفق جدول زمين.
حقيقة ،لفت ذلك الصديق انتباهي إىل أمر يف غاية األمهية ،يفتقد إليه الكثريون
يف جمتمعنا على وجه التحديد ،حيث تسري اِلياة بال بوصلة وال أهداف( ،بالربكة) كما
يقولون!
حياتنا لألسف الشديد تفتقد إىل التخطيط ،وتكاد ختلو من املبادرات ،وحىت إن
وجدت هذه املبادرات فإهنا تكون رد فعل للمواقف أو األحداث ،وليست مبنية على
أهداف وخطط واضحة ،واحملزن أن هذا األمر ينطبق على أعلى املستويات ،فحىت على
مستوى الدولة تضعف األهداف واخلطط املرتبطة بفرتة زمنية حمددة ،وحىت إن وجدت
األهداف واخلطط ،فقل من يعمل على تنفيذها ،وحىت إن كان هناك من ينفذها ،فيندر
أن جتد من يتابع التنفيذ وكيفيته ،فيحاسب على القصور ،وحيفز على اإلجناز؛ لذا يستغرق
املشروع الذي التزمنا بتنفيذه يف سنتني مخس سنوات أو ست ،وتستغرق سفلتة الشارع
اليت تعهدنا بتنفيذها يف ستة أشهر سنتني أو ثالث ،ومن أراد أن يوقن بفشلنا يف االلتزام
باألهداف واخلطط ،فلينظر إىل أربع مشاريع استغرق أقلها عشر سنوات ،وما زال بعضها
ينتظر ،مع أنه لو كانت هناك خطط واضحة وأهداف حمددة ،ومتابعة ،وحماسبة للمنفذين
هلذه املشاريع؛ ملا طال هبا األمد حىت كادت تسقط من ذاكرة الناس! وهذه املشاريع هي:
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مشروع (واحة اخلرطوم) ،ومشروع (سندس) الزراعي ،وطريق (اإلنقاذ الغريب) ،ومشروع
(املدينة الرياضية) ،واألخريان مل يكتمال بعد ،بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على
تاريخ البدء فيهما!
قليلون هم الذين لديهم أهداف يف هذه اِلياة ،وأقل منهم الذين لديهم أهداف
مكتوبة ،وأقل منهم الذين لديهم أهداف مكتوبة جمدولة جبدول زمين وفق خطة معينة!
وأقل منهم الذين يلتزمون بتنفيذها رغم كثرة املقاطعات واخلروقات.
األهداف إذا مل تكن حمددة وجمدولة جبدول زمين وخطة واقعية ممرحلة ،واستفر
اإلنسان جهده يف حتقيقها ،فستظل دائرة يف فلك األحالم اهلائمة واألماين الزائفة! فشأهنا
شأن القائل:
نتمــىن ويف التمين شـ ـ ـ ـقاءٌ ونناج ــي يا ليت كانوا وكنَّـ ـ ـ ــا
يسخر َن حمنَّا
ونصلي يف حس ـ ـ ـ ـِّرنا لألماين واألماين يف اجلهر
ْ
كنت ال أمتن ـَّـ ـ ـ ـ ـ ـى
كرهت
غري أين وق ْد
ِّ
التمين أمتـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـىن لو ُ
ُ
أُجريت دراسة على جمموعة من الناس ميثلون فئات خمتلفةُ ،فوجد أن الذين
لديهم أهداف حمددة حققوا يف حياهتم أضعاف النتائج اليت حققها الذين مل تكن هلم
أهداف حمددة ،والذين هلم أهداف حمددة ومكتوبة حققوا أضعاف النتائج اليت حققها
الذين هلم أهداف حمددة ولكنها غري مكتوبة.
كتابة األهداف وجدولتها وفق جدول زمين حمدد جتعلها حاضرة يف الذهن،
خاصة إذا كان الشخص يطالعها ويراجعها كل يوم ،فإن نسي أو أصابه الفتور والكسل
نفض عنه غبارمها حني يذكر تلك األهداف ،وأهنا مرتبطة بزمن قد ينفد قبل حتقيقه إياها.
جردنا حياتنا من األهداف واخلطط صارت بال معىن وال
ومما يؤسف له أننا حني َّ
طعم ،تنساق كيفما اتفق ،ومىت سنحت الظروف واألحداث؛ ففقدنا زمام املبادرة ،لننتظر
أن متطر السماء ذهباً!
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لكن قيمة املرء اِلقيقية هي ما ينشد وما يهدف
يقولون( :قيمة املرء ما حيسن) ،و َّ
تثمن حياتنا
– كما ذكر ذلك الشيخ حممد سيد حاج رمحه اهلل – فأهدافنا هي اليت ِّ
ومتنحها قيمة عالية ،وخري األهداف ما ربُط برفعة الدين وإعالء رايته ،وخري الناس – يف
رأيي – من جعل أهدافه الدنيوية وسيلة لتحقيق األهداف األخروية ،ال غاية يف حد
ذاهتا.
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لماذا يقل المتميِّزون فينا؟!
كثرياً ما أتساءل ملاذا يكاد التميز يغيب عن حياتنا ،فأغلب من القيت ال يعدو
أن يكون نسخة مكررة تكراراً مسجاً ممالً من غريه ،إال من رحم اهلل تعاىل!
ملاذا يرضى الكثريون بأن يعيدوا إنتاج جتارب غريهم ،ويقنعوا بأن يعيشوا يف الظل
ليمارسوا حياة روتينية ضاربة يف التقليدية والسأم؟!
سألت كثرياً ممن تقابل عن أهدافه يف اِلياة ،لوجدهتا غارقة يف وحل السطحية
لو َ
والذاتية وقصر النظر ،وحىت إن كانت أهدافاً طموحة ال جتده يسعى جاداً لتحقيقها!
فأكثر الناس يسري بروح القطيع ،وخيوض مع اخلائضني ،دون أن يكلف نفسه مشقة
صعود اجلبال وركوب الصعاب!
والسؤال الذي يؤرقين :ملاذا يقل املتميزون يف جمتمعنا على حنو ملحوظ إذا قورن
بغريه من اجملتمعات اليت بلغت شأواً بعيداً يف اِلضارة والتقدم؟! ال شك أن هناك أسباباً
تكمن خلف هذا االفتقار الشديد إىل التميز!
أول هذه األسباب وأعظمها  -يف رأيي – يكمن يف ثقافتنا اجملتمعية ،فنحن قوم
ال نعلي يف أدبياتنا من قيمة العمل ،وأكرب دليل على ذلك أن جتد آالف الشباب
العاطلني عن العمل ،ليس ألهنم مل جيدوا عمالً ،ولكن ألهنم مل جيدوا عمالً ينسجم مع
رغباهتم ويتفق مع جمال ختصصهم ،مع أن كثرياً من الشعوب قد جتاوزت هذه الفلسفة
اليت ال طائل من ورائها ،فصار من املعتاد أن جتد فيها سائق تاكسي حيمل شهادة
وسبة
ماجستري ،أو خرجياً جامعياً عامالً يف مطعم .أما حنن فما زلنا نعترب ذلك عيباً ُ
اجتماعية عند كثري منا! لذا فضَّل الكثريون العطالة على العمل ..فال تستغرب إن وجدت
شاباً يعتمد على أبيه أو إخوته بعد خترجه لعدة سنوات ،ويكون الفرا الذي يعانيه دافعاً
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لالحنراف والضياع ..وهكذا تُـ ْه حدر بالدنا كل يوم طاقات كان ميكن أن تسخرها يف التنمية
واإلعمار!
وحىت الذين يعملون يف وظائف ،ال جتدهم يقدِّرون قيمة العمل ،فيهدرون
الوقت ،دون مراعاة للمهام املوكلة إليهم بطبيعة وظائفهم اليت يتقاضون عليها أجوراً،
فصار أمراً معتاداً أن جتد أغلب املوظفني قد خرجوا _ أثناء ساعات الدوام الرمسية –
حبجة املشاركة يف عزاء والد زميلهم أو زميلتهم ،فيفعلون املستحب ويرتكون الواجب الذي
تتعطل برتكه مصاحل الناس ،مع أن هذا العزاء ميكن أن يُقدم بعد ساعات العمل!
وحىت الذي يلتزم بالدوام الرمسي جتده يضيع الوقت يف وجبة اإلفطار ،وشرب
الشاي ،وقراءة الصحف اليومية ،وجتاذب أطراف اِلديث مع زمالئه! حىت إن بعض
الدراسات تشري إىل أن متوسط عمل املوظف يف اليوم ال يتجاوز نصف ساعة (كما أشار
إىل ذلك الزميل مجال فقريي يف عموده (إىل العال) بصحيفة احملرر)! فيتناسى هؤالء أن
إتقان العمل وإحسانه من صميم الدين ،لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :إن اهلل كتب
اإلحسان على كل شيء)( ،)1وقوله عليه الصالة والسالم( :إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم
عمالً أن يتقنه)(.)2
وحىت الوظائف – يف غالبها  -ال تفضي إىل تطوير مقدرات املوظفني وتفجري
طاقاهتم ،وال تكسبهم مهارات تُذكر ،فتكون احملصلة :موظف يؤدي مهامه بروتني قاتل
وآلية رتيبة ،دون إبداع أو إجادة!
كما أننا شعب ال يقدر أمهية الوقت – إال من رحم – وال قيمة له بالنسبة إلينا؛
إذ أننا ننفقه بسخاء يف ما ال طائل من ورائه ،فهو أرخص شيء بالنسبة إىل كثريين منا،

))1رواه مسلم برقم (.)5167
))2السلسلة الصحيحة برقم ( .)1113
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مع أن العناية بالوقت مما حث عليه ديننا اِلنيف .ومبا أننا ال هنتم بالوقت وأمهيته فقد
عُرف عنا التأخري يف املواعيد ،واِلضور بعد فوات األوان!
ومن األسباب أيضاً :البيئة االجتماعية املثبطة اليت حتارب اجلديد ،وال تشجع
االبتكار والتميز ،البيئة اليت تلجأ إىل أقصر الطرق ،وهو التقليد األعمى والتكرار
املمجوج!
ومن األسباب :افتقار البالد إىل جهات ترعى املواهب واإلبداعات ،وتنمي
املهارات ،وتشجع البحث العلمي ،مع أن هذه اجلهات متثل القاعدة اليت هنضت عليها
كثري من الدول اليت انتشرت يف مجيع أحنائها مراكز تتبىن اإلبداعات ،وتشجع املواهب،
وتوظف الطاقات خلدمة الوطن ،وجتزل العطاء للباحثني ،حىت إن بعض الدول قد يصل
فيها عائد البحث املفيد للمجتمع مخسني ألف دوالر ،فال تتملكك الدهشة إن التقيت
فيها بباحث بلغ عدد حبوثه ثالثة آالف أو يزيد!
وإين ألتساءل :هناك آالف من املتميزين أكادميياً ،مبا فيهم أوائل الشهادة
السودانية واملوهوبني واملبدعني الذين التقينا هبم يف املدارس واجلامعات واملناسبات
االجتماعية :ما هو مصريهم ،وما هو تأثريهم؟ ال شك أن كثرياً منهم استسلم لثقافة
اجملتمع ،وذاب يف البيئة احملبطة؛ بدليل أننا ال نلمس هلم أثراً حقيقياً على أرض الواقع!
ما مل نغري من ثقافتنا اليت ال تقيِّم العمل ،وبيئتنا املثبطة لإلبداع والتميز ،وهنتم
بالبحوث والدراسات اجلادة ،فسنظل قابعني يف ذيل األمم وهامش اِلضارات.
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لماذا ال نكون عظماء؟!
يف كل يوم ما نقابل كثرياً من الناس فال نلتفت إىل أغلبهم ،وال نتذكر منهم إال
القليل ،وال تُنقش يف ذاكرتنا إال مواقف بعينها يصنعها بعضهم ،فذاكرتنا عادة ما ترتبط
باملواقف اخلارجة عن املعهود وعن الروتني الذي صار مسة بارزة ِلياتنا اليومية.
ولكن السؤال الذي يطفو على صفحة ذاكريت اآلن هو :ما الذي مييِّز حياة
مير علينا يف حياتنا ماليني األشخاص وحنس بأن الغالبية العظمى
أحدنا عن اآلخر ،وملاذا ُّ
منهم ال تعدو أن تكون نسخة مكررة وممجوجة من بعضها ..نفس الدورة اِلياتية:
طفولة ..شباب  ..زواج ..إجناب ..ووفاة ،دون أن خيلِّف معظمهم ما يسرتعي االنتباه!
فهل كان للعظماء وذوي العزم يف هذه الدنيا مقدرات تفوق مقدراتنا ،أم كان هلم
أعضاء تزيد عن أعضائنا؟ بالطبع اخليار الثاين ال يستقيم؛ واخليار األول قد يكون
كل من له مقدرات فائقة بالضرورة عظيم؟ هذا أيضاً ال يستقيم؛ ألن
صحيحاً ،ولكن هل ُّ
كثرياً ممن كانت له مقدرات فائقة مل يستحق أن يدرج يف مصاف العظماء؛ مع العلم بأن
اإلنسان ال يستغل من مقدراته يف أغلب األحيان ما يزيد عن .%20
وجل ،مث إىل العزمية اليت متيِّز
يف رأيي أن م َّرد ذلك يعود أوالً إىل توفيق اهلل َّ
عز َّ
العظماء عن غريهم .وكما قال بعض اِلكماء( :لو تعلق قلب ابن آدم بالثريا لناهلا)،
وقال املتنيب:
أهل ح
على ق ْد حر ح
املكارم
ائم وتأيت على ق ْد حر الكرحام
ز
الع
تأيت
العزم
ُ
ُ
العظائم
صغارها وتصغر يف عني العظي حم
الصغ حري
فتعظُ ُم يف عني َّ
ُ
ُ
وقال أيضاً:
ح
وس كحباراً
وإذا كانَت النـ ُف ُ

ح
ح
سام
تَعبَ ْ
ت يف ُمرادها ْ
األج ُ
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وقال:

دور َعلَْيـنَا
وَكذا تَطْلُ ُع البُ ُ

ح
ظام
حور الع ُ
وَكذا تَـ ْقلَ ُق البُ ُ

ح
إذا غامرت يف شرف ح
النجوم
فال تقنع مبا دون
مروم
َ
فطعم املوت يف أمر حق ٍري كطعم املوت يف أمر عظي حم
لكن البعض كان عظيماً يف اِلق ،وبعضهم كان عظيماً يف الباطل؛ وقد قال عمر
َّ
بن اخلطاب رضي اهلل عنه( :اللهم إين أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة).
فهل سألت أخي نفسك يوماً :ملاذا ال تكون عظيماً يف اِلق ،تذود عن الدين،
وحتمي حياضه مبا متلك من مقدرات ،يف أي جمال كان؛ لتفوز خبريي الدنيا واآلخرة؟! ملاذا
ترضى أن تكون حياتك نسخة مكررة من حياة اآلخرين ،ال طعم هلا وال لون وال رائحة،
وال هدف هلا وال منهج وال ختطيط؟! وملاذا حتصر نفسك يف األهداف الصغرية ،وتشغلها
بتوافه األمور اليت حتجبك عن عظائمها ومعاليها؟! ملاذا تركن إىل الدنيا ،وترضى بالفتات،
بدالً من أن تعلق قلبك باهلل ونصرة دينه بكل ما أوتيت من قوة ومقدرة؟!
إهنا خاطرة عجلى لنراجع حياتنا سوياً :إىل أين تسري؟ ومب تنشغل؟ ..دعوة
لننفض غبار التواكل والكسل والروتني واجلمود ،ونستبدل كل ذلك بالتوكل على اهلل
والعمل والعزمية واملثابرة؛ وما التوفيق إال من عند اهلل.
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لماذا تنطفئ كثير من النجوم في سمائنا؟!
كثري من النجوم انزوت من حياتنا ،وانطفأ بريقها ،بعد أن سارت بذكرها الركبان،
واحتفى بسطوعها احملتفون.
فكم من أديب حاذق انكب الناس على إصداراته يلتهموهنا التهاماً ،مث غاب عن
ذاكرة اإلبداع!
وكم من صحايف أثارت مقاالته وحتقيقاته جدالً واسعاً ،مث مل تعد كتاباته جتذب
أحداً!
وكم من سياسي بارع َّ
شد االنتباه حبنكته وذكائه ،مث توارى عن األنظار وجتاوزه
مسرح السياسة!
وكم من أكادميي حقق الدرجات العلمية املبهرة ،فأثار إعجاب من حوله ،مث
أصبح مغموراً ،بعد أن كان حمط األنظار وموضع االهتمام!
وكم ،وكم ،وكم ....فالقائمة تطول ،واألمثلة تستعصي على اِلصر ،ولكن هذه
املشاهد املتكررة يف كل زمان ومكان تستدعي سؤاالً منطقياً :ملاذا تربق هذه النجوم يف
حياتنا ،مث سرعان ما ختبو وينطفئ ضوؤها وتغيب عن املشهد ،بالرغم من امتالكها
ملقدرات هائلة وإمكانيات كبرية على املستوى الشخصي؟!
مرد هذا – كما ذكر مالك بن نيب  -يعود إىل أن كثرياً من الناس مل جيمع بني
ُّ
اجلهد والعبقرية ،وبني اإلبداع والتطوير ،وبني املوهبة والصقل؛ فكم من شخص وهبه اهلل
وجل عبقرية أو إبداعاً أو موهبة ،ولكنه اغرت بثناء الناس عليه ،وخدعه انبهارهم به،
َّ
عز َّ
وتواكل على ما أويت من خصائص ومميزات ،فلم يعمد إىل تطويرها ،ومل يتعهدها بالرعاية
والصقل ،فتجاوزه الزمن ،وعجز عن جماراة املتغريات واملستجدات؛ فعامل اليوم تطبعه
بارزين يف طريقه السريع ،فال يكاد فيه
السرعة بطابعها ،ويعد التجديد والتغيري معلَمني َ
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الناس يلتقطون أنفاسهم؛ إال من بذل من اجلهد ما يوازي هذا التحديث املستمر يف كل
اجملاالت والتخصصات.
قد يكون األديب حاذقاً ،ولكنه ال جيدد أساليب سرده ،وال يطور لغته ،وال يقرأ
من الكتب ما يليب احتياجات اجملتمع ويطور إبداعه الفين؛ فيغض القراء الطرف عن
كتاباته اليت تسقط يف درك النسيان.
وقد يكون الصحفي مثرياً للجدل ،ولكنه يتناول ذات املوضوعات ،ويبدأ كتاباته
بذات املقدمات املعهودة ،ويستشهد بذات املراجع؛ فال َغ ْرَو أن يتخطاه القراء ويبحثوا
عن بدائل يشبعون هبا شغفهم إىل اجلديد املفيد.
وقد يكون السياسي بارعاً ،ولكنه يظل منطياً يف معاجلاته ملسائل السياسة ،ال
يطلع على اجلديد ،وال يطور أساليبه وال خطابه السياسي؛ فيصبح يف دنيا السياسة نسياً
منسياً ،بعد أن كان ملء السمع والبصر.
وقد يكون األكادميي متميزاً ،حيصل على أعلى الدرجات العلمية ،وأرفع
الشهادات األكادميية ،ولكنه يرضى من اِلياة بوظيفة تسجنه يف نفق الروتني والتبلد ،وال
يطور نفسه يف جماله األكادميي بالبحث والدراسة ،وال يقدم جملتمعه شيئاً؛ فتكون احملصلة
ِّ
أن يسقط جنمه من مساء الشهرة والنجومية.
ومثة عامل مهم هو الفيصل بالنسبة لكل ما ذكرنا ،فقد أخربنا النيب صلى اهلل
عليه وسلم أن كل ما ارتفع من الدنيا فهو موضوع ال حمالة ،حيث قال( :حق على اهلل أن
ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعهُ)( .)1واملعروف أن الكمال حمال ،وأن طبيعة البشر
يعتورها النقص والقصور .يقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل تعاىل( :فكل
ارتفاع يكون يف الدنيا ،فإنه ال بد أن يؤول إىل اخنفاض ،فإن صحب هذا االرتفاع ارتفاع
يف النفوس ،وعلو يف النفوس؛ فإن الوضع إليه أسرع؛ ألن الوضع يكون عقوبة ،وأما إذا مل
) )1رواه البخاري برقم (.)2872
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يصحبه شيء ،فإنه ال بد أن يرجع ويوضع ،كما قال اهلل تبارك وتعاىل:

ﱡﲢﲣﲤ

ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁ

ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ(.)1
ﳈ
ﳂﳃﳄﳅﳆ

قد يقول قائل :إن هناك جنوماً تظل المعة يف مسائنا بالرغم من كوهنا مل تعمل لآلخرة ،بل
كان كل عملها للدنيا ،ومن أجل الذيوع وحظوظ النفس؛ وقد يقول قائل :ما دام كل
شيء سيقع وينخفض مهما ارتفع ،فال داعي أن نبذل جهداً ونقدم ما يف وسعنا لتطوير
ما نقدمه للناس ،فنقول هلما :إن ما كان هلل هو الذي ميكث يف األرض وينفع الناس،
وهو الذي يسود ويرتفع ذكره يف اِلياة الدنيا ،وينفع صاحبه يف اآلخرة ،وهو املستثىن من
السقوط والوقوع واالنطفاء املذكور يف اِلديث ،يقول الشيخ ابن العثيمني يف تفسريه
دليل على أن ما ارتفع من
لذات اِلديث( :ويف قوله عليه الصالة والسالم( :من الدنيا) ٌ
أمور اآلخرة فإنه ال يضعه اهلل ،فقوله تعاىل:

ﭐﱡﭐﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳒﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ ﳜﳝ
ﳎﳏﳐ ﳑ ﳓ

عز وجلَّ ما داموا
ﳡ
ﳞﳟ
ﳠ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﱠ( ،(2هؤالء ال يضعهم اهلل َّ
على وصف العلم واإلميان ،فإنه ال ميكن أن يضعهم اهلل؛ بل يرفع هلم الذكر ،ويرفع
درجاهتم يف اآلخرة).
فالنجومية اِلقيقية هي ما ما كانت هلل وارتبطت باآلخرة ،وأخذ صاحبها بأسباب
الرفعة املشروعة من التطوير وبذل اجلهد واملواكبة ،أما ما كان سوى ذلك فهو سرعان ما
يعلو مث ينخفض ،ويلمع مث ينطفئ ،وحىت لو ظل على ملعانه وبريقه؛ فسيظل ملعانه خادعاً
وبريقه سراباً حيسبه الظمآن ماءً.
)[)1سورة يونس :اآلية .]24
)[)2سورة اجملادلة :اآلية .]11
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شبابنا :الطاقة المهدرة!!..
حينما أرى جمموعة من الشباب ينتقلون من ظل شجرة إىل أخرى ،ومن رصيف
إىل آخر ،وحني أراهم يقضون هنارهم يف ما ال يفيد ،ويسهرون ليلهم يف ما ال ينفع،
وينامون حىت حترقهم الشمس منتصف النهار ،حينها يعتصرين األمل ،ويعظم يقيين بأن
هذه البالد هتُدر طاقات ال تقدر بثمن ،وتفقد ثروات أغلى من الثروات اليت فقدهتا
ُس
بانفصال اجلنوب من البرتول والذهب واألراضي الزراعية ..تفقد عماد هنضتها ،وأ َّ
رفعتها ،ورأس ماهلا البشري ..رأس ماهلا اِلقيقي الذي يفجر الثروات الكامنة ،ويبعث
اِلضارات من سباهتا العميق.
شبابنا اليوم – إال من رحم – تتقاذفه أمواج الشبهات ،وتعصف به رياح
الشهوات ،ويعاين من فرا روحي ،ويفتقد إىل القدوات؛ فال غرو أن جتده فاقداً للبوصلة،
يتبع كل رويبضة ناعق ،ويقتات على ثقافات وافدة ،ال يفرق بني غثها ومسينها ،فاقداً
وميِّعت شخصيته!
للهوية ،استُلبت ثقافتهُ ،
إن الواقع الذي يعيشه الشباب اليوم ،من ختبط وفرا حصيلته االحنراف ،وحصاده
اإلجرام ،ومظاهره الركون إىل اليأس ،واإلحساس بالضياع ،والثورة على القيم واألخالق!
كل املنعطفات التارخيية والتحوالت الكربى يف تاريخ البشرية كان الشباب وقودها،
وركيزة انطالقتها ،وأمة ال تُعىن بشباهبا ال تستحق البقاء ،وال متلك مقومات النهضة
والبناء ،وكل الدول اليت قطعت شوطاً بعيداً يف ركب اِلضارة أو ح
لت الشباب عناية خاصة،
ففجرت طاقاته العقلية واجلسدية؛ ليبدع ،ويبتكر ،ويشارك يف عملية التنمية والتطوير.
شبابنا اليوم حباجة لقدوات وقادة ،يشحذون مهمهم حنو العطاء الفعال ،قدوات
وقادة يشذبون سلوكهم ويربوهنم على معايل األمور وأشرافها ،ويوجهون طاقاهتم إىل املسار
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السليم الذي خيدم دينهم وأمتهم ..حباجة إىل املؤسسات واملراكز واملخيمات اليت
تستوعبهم ،وتنمي مواهبهم ،وتعزز ثقتهم بأهنم البناة اِلقيقيون لنهضة األمة وحضارهتا.
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مرافئ الثقافة
وشرفات اإلبداع
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اقرأ ..وأمة ال تقرأ!!
ما زال الكتاب يف رأيي هو السبيل األجنع للعلم والثقافة ،بالرغم من الوسائل
اِلديثة اليت زامحته مثل التلفاز واإلنرتنت.
الكتاب هو الوحيد الذي يستطيع أن حيدد من هو العامل أو املثقف من أشباه
العلماء وأنصاف املثقفني؛ وما أكثرهم يف هذا الزمان!
وأول آية أنزلت يف القرآن الكرمي بدأت بقوله تعاىل( :اقرأ)؛ مما يدل على أمهية
القراءة وعظم دورها يف قيادة األمم ورفعتها.
ولكن الواقع اليوم يقول بأننا أقل األمم قراءة؛ ولذلك حنن أقلها علما وحضارة؛
فإذا قرأنا الصحف فإننا نقرأ اخلطوط العريضة ،وإذا قرأنا الكتب نقرأ العناوين أو احملتويات
يف أحسن األحوال ،وإذا دخلنا موقعاً على شبكة اإلنرتنت منر عليه سراعاً؛ وكأن شخصاً
يطاردنا ..وليتنا ندخل مواقع ذات نفع وفائدة ،ولكننا ندخل املواقع اليت تضيع الوقت يف
اِلوارات الفارغة من احملتوى ،واألغاين املاجنة أو الصور اخلليعة ،مع أن ديننا حث على
طلب العلم النافع والقراءة؛ قال تعاىل:

ﳉ
ﳈ
ﭐﱡﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ(،)1وقال تعاىل:

ﭐﱡﭐﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

ﳠ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﱠ(.)2
ﳡ

سيظل الكتاب كما قال املتنيب (خري جليس) ،ولكن الذين يريدون العلم السهل
والثقافة املبسطة هم وحدهم الذين ال يريدون أن يدركوا هذه اِلقيقة؛ فالعلم والثقافة

)[)1سورة الزمر :اآلية .]9
([)2سورة ح
اجملادلة :اآلية .]11
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حيتاجان إىل بذل اجلهد ،والصرب ،واجللد ،واغتنام األوقات اليت يضيعها البعض فيما ال
فائدة فيه ،مث يتعللون بأهنم ال جيدون وقتاً للقراءة!
إن القراءة حتتاج حبق إىل جماهدة النفس؛ قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱠ( ،)1فنسأل اهلل أن يهدينا سبيل اِلق
والرشاد.

([ )1سورة العنكبوت :اآلية .]69
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اقرأ..واقرأ ..واقرأ!!..
من أكثر ما يثري اِلزن واألسف احنسار حجم القراءة إىل اِلد األدىن يف جمتمعاتنا
اإلسالمية والعربية!
وإين ألتذكر عهداً قريباً ،قد يراه البعض زماناً غابراً ،كانت فيه القراءة تاجاً مرصعاً
باجلواهر واِلُلي؛ فما إن تدخل بيتاً حىت جتد الكتب واجملالت كما جتد األثاث والزينة؛
وال تستغرب حني ترى الوالد منهمكاً يف قراءة كتاب ،أو االبن منسجماً مع قراءة قصة أو
جملة ،وال تُدهش حني ُحيضر األب كتاباً أو جملة إىل البيت له أو ألبنائه ،أو حني
يصحبهم ألحد معارض الكتب ،وال حني يوفر الطفل من مصروفه اخلاص ليشرتي كتاباً
أو جملة.
أما اآلن فلم تعد الكتب ذات قيمة عند الكثريين ،وتبخرت مقولة (اثنان أمحقان:
معري الكتاب ومعيده)؛ فصار األمحق هو الذي يقتين الكتاب ،وبعد أن كنا خناف على
كتبنا من اإلعارة والسرقة صارت هذه الكتب أهون من أن تستعار أو تُسرق ،فقد تضع
تسول له نفسه َس حرقَـتَه ،وأفضل
كتاباً مث تعود إليه بعد سنة كاملة ،دون أن يستعريه أحد أو ِّ
من يأخذ الكتاب هو الذي يتصفحه دون أن يقرأه ،أو يقرأ منه صفحات قالئل يف
أحسن األحوال!
وأكثر من يتعللون بضيق الوقت أو عدمه ال يتورعون من اجللوس ساعات طويلة
أمام القنوات الفضائية ،أو يف النوادي ،أو على الطرقات ،ومنهم من يستعد ملشاهدة
مباريات كرة القدم قبل ساعتني أو ثالث من بداية املباراة! وهؤالء الذين يتذرعون باِلجج
الواهية اليت يربرون هبا قطيعتهم مع الكتاب جتد أكثرهم ثقافة من يقرأ صحيفة رياضية أو
يدخل مواقع الدردشة والتواصل االجتماعي!
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احنسار القراءة يف جمتمعاتنا ليس ظاهرة صحية ،بل أقل ما ميكن أن توصف به
هو أهنا ظاهرة مرضية خنرت عظام اجملتمعات اليت كانت القراءة ملء السمع والبصر فيها،
فتالشت أمام بريق القنوات الفضائيات واإلنرتنت ومباريات كرة القدم ،وصارت مقوالت
مثل (القاهرة تكتب ،وبريوت تطبع ،واخلرطوم تقرأ) ضرباً من العبث الصبياين ،مثلها مثل
بيت الشعر القائل:
كتاب
أعز مكان يف الدُّىن سرج سابح وخري جليس يف الزمان ُ
قد يقول قائل :إننا نقرأ يف اإلنرتنت مثالً ،بينما يشري واقع األمر إىل أن أغلب
الذين يدخلون اإلنرتنت يتصفحون مواقع الرتفيه واملواقع اإلباحية ،بينما تدخل قلة ال
تتجاوز  %10املواقع املفيدة  -رغم أن احملتوى املفيد لإلنرتنت يشكل  %90من جممل
احملتوى  -وحىت هؤالء ال يصرب أكثرهم على القراءة؛ إما لصعوبة القراءة لفرتة طويلة عرب
اإلنرتنت ،أو لنفاد الصرب واالستعجال لدخول أكرب عدد ممكن من املواقع؛ فالقراءة هنا ال
تعدو أن تكون قراءة سطحية يف أغلب األحيان ،ال ترقى إىل مستوى الكتاب الذي يتميز
بالعمق ويسر القراءة يف أي مكان .وقد َّبزنا الغربيون يف أمور الدنيا حني أفردوا للقراءة
حيزاً كبرياً يف حياهتم ،واعتنوا بأمرها ،فال غرو أن جتدهم يشغلون أوقاهتم بالقراءة عند
االنتظار يف حمطات املرتو أو على مقاعد اِلافالت العامة أو يف ح
أسَّرهتم قبل اخللود إىل
النوم !
احنسار القراءة يف رأيي ليس ملزامحة القنوات الفضائية واإلنرتنت فحسب ،وإن
كانت هي من أكثر العوامل تاثرياً ،لكن أيضاً الحنسار اهتمام الدولة واملؤسسات
التعليمية ومؤسسات اجملتمع املدين واألسرة بالكتاب ،مما ألقى بظالله على ضعف التأليف
والكتابة اإلبداعية؛ فاملؤلف أو الكاتب يتساءل :ملاذا أكتب ما دمت لن أجد مطبعة أو
دار نشر ،واألهم من ذلك :من سيقرأ ما أكتب؟!
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إعادة القراءة إىل رأس األولويات حيتاج إىل تضافر اجلهود بني الدولة واملؤسسات
التعليمية ومؤسسات اجملتمع املدين واألسرة؛ وال بد من فك القيود املفروضة على الكتاب
 إال ما كان من قبيل الضوابط الشرعية  -مثل الرسوم املفروضة على الكتب ومدخالتالطباعة ،وتشجيع الكتاب واملبدعني والباحثني ،وتأسيس ُدور طباعة ونشر ،ومراكز حبثية
وفكرية وإبداعية؛ لتسهم بدورها يف إقامة الفعاليات العلمية والثقافية ،فضالً عن طرح
مسابقات وجوائز يف خمتلف اجملاالت.
االهتمام بالقراءة ليس ترفاً أو بطالة كما يرى البعض؛ ومل تنزل أول كلمة من
القرآن باألمر بالقراءة (اقرأ) صدفة أو اعتباطاً ،وليس أدل على ذلك مما يردده رواد التنمية
البشرية :أنك إذا أردت أن تنهض بذاتك فعليك بأشياء أوهلا :اقرأ ،وثانيها :اقرأ ،وثالثها:
اقرأ!

101



مرافئ وشرفات

من ال يقرأ ال يكتب وال يطبع!!
املدونات على أحد مواقع اإلنرتنت العربية ،فكان أن قارنت
كنت أتصفح بعض َّ
املدونات.
بني السودان والدول العربية من حيث عدد َّ
كانت حصيلة السودان ال تتجاوز  1074مدونة يف حني جتد دوالًعربية تتجاوز
مدونة ،وهناك دولة عربية خليجية وصلت حصيلتها إىل ما يربو
مدوناهتا ثالث آالف َّ
مدونات إحدى الدول العربية إىل ما يفوق الثمانية
مدونة ،بل وصلت َّ
على ست آالف َّ
آالف مدونة!
دعاين ذلك إىل التساؤل :أين اخللل؟! هل هي أزمة يف التعاطي مع التقنية؟ أم
إشكال يف الكتابة نفسها؛ باعتبارها مل تعد ذات جدوى وال جتد تشجيعاً يذكر؟ أو مل
تعد متنفساً ملا جييش يف نفوسنا؟ أم هل هي أزمة قراءة ،باعتبار أننا مل نعد نقرأ؛ فلذلك
ال نكتب؟!
هذه الظاهرة يف رأيي ال ميكن تفسريها بعامل واحد ،وإمنا هي عدة عوامل يعضد
بعضها بعضاً ،لكن العامل اجلوهري هو احنسار القراءة يف خارطة حياتنا؛ لعدة أسباب
منها :أن االطالع مل يعد جيد حظه من التشجيع ،سواء على مستوى األسرة أو اجملتمع؛
فعلى مستوى األسرة توارت القراءة خجالً أمام املد املتنامي للفضائيات وأجهزة االتصال
اِلديثة ،واستبدلت األسر يف تربية أبنائها الذي هو أدىن (الفضائيات) بالذي هو خري
(الكتاب).
ويف الوقت نفسه ،ال جتد صناعة الكتاب تسهيالت تذكر من املسؤولني؛ فما زال
الغالء خييم على أسعار الكتب ،وال جيد ال ُكتَّاب يف الكتابة تشجيعاً يُذكر؛ إذ ال توجد
مؤسسات تتبىن طباعة الكتب وتروجيها كما هو اِلال يف بعض الدول العربية وكثري من
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دول الغرب ،وتُلقى البحوث يف األضابري واألرفف ،وتُطوى الكتابات اإلبداعية يف ذاكرة
النسيان! وجيد القاريء نفسه يف مفاضلة بني الصحيفة والرغيفة ،فيختار األخرية بالطبع!
لكن ليس بالضرورة أن نكون دولة غنية حىت تزدهر عندنا ثقافة القراءة؛ بدليل أن
هناك دوالً عربية حتسب على الدول الفقرية ،ولكنها تشجع ثقافة القراءة ،وجتد الثقافة
فيها مرتعاً خصباً.
أقل تكلفة من صناعة الكتاب،
صحيح أن اإلنرتنت منفذ من املنافذ اليت تعد َّ
وأننا حباجة إىل تعاطي التقنية بشكل أفضل؛ فهي ميكن أن ختدم قضية القراءة؛ ولكنها لن
تكون يف يوم من األيام بديالً للكتاب الذي ما زال األفضل ،من حيث احملتوى وسهولة
التعاطي معه يف أي مكان وزمان.
ولكنين أعود وأقول إن املسألة متكاملة؛ فاألمة اليت ال تقرأ ال تكتب وال تطبع،
ولذلك أجدين مضطراً اليوم للتشكيك يف صحة املقولة الشهرية( :القاهرة تكتب ،وبريوت
تطبع ،واخلرطوم تقرأ) ،فلو كنا أمة قراءة حقاً الزدهرت عندنا الكتابة والطباعة ،وما دامت
هنالك (مدخالت) ،فال بد أن تكون هنالك (خمرجات) أيضاً.
إننا حباجة لدعم ثقافة القراءة يف مدارسنا وأسرنا وجامعاتنا ،وتشجيع صناعة
الكتب بشىت السبل؛ حىت ُخنرج القراءة من القرب الذي وأدناها فيه وهي على قيد اِلياة
إىل مشارف الرفعة وآفاق االزدهار؛ ألن األمة اليت ال تقرأ  -بال شك  -تظل قابعة يف
السلَّم اِلضاري.
ذيل التطور ،ويف مؤخرة ُ

103



مرافئ وشرفات

القراءة والعرش القديم
كاد األمل يعتصر قليب وأنا أتطلع إىل جناح للكتاب داخل معرض للتسوق دون
مرت
أن أجرؤ حىت على االقرتاب منه :ما هذا الربود الذي أصابين جتاه الكتب وأنا الذي َّ
يب سنوات ال أنام إال والكتاب جبواري ،وال يقع يف يدي مال حىت أسارع لشراء كتاب،
حىت وإن احتملت اجلوع والعطش يف سبيل ذلك!
عاد يب طيف الذكريات حينها إىل سنوات الطفولة ومقتبل الشباب ،حيث كنا
مير
نتابع جمالت وقصص ال يفوتنا منها عدد حىت نسارع لقراءته من أصدقائنا ،وكتباً ال ُّ
أسبوع حىت نشرتيها أو نستعريها ،بالرغم من ذيوع مقولة (اثنان أمحقان :معري الكتاب
ومعيده) اليت صارت اليوم (اثنان أمحقان :مقتين الكتاب وقارئه)؛ حيث قال يل أحدهم
منذ أيام حني ذكرت له أنين أحبث عن مكتبة لكتيب املبعثرة يف كل مكان( :ده زمن
قراية؟!) ،فقلت له :لو مل تكن القراءة مهمة ملا نزلت أول كلمة من القرآن آمرة هبا (اقرأ)،
فهل تظن أهنا جاءت هكذا عبثاً؟ مث أضفت :الذين يقرؤون هم الذين يتميزون يف كل
يطورون أنفسهم!
جمال؛ لذا ال تستغرب أن كثرياً من الناس ال يتميزون وال ِّ
فهل مرد هذا الربود العجيب الذي متلكين حينها إىل أنين ال أملك فائض مال
للكتب يف ظل غالء املعيشة مقابل الراتب احملدود ،أم أن املشكلة تتعلق بفائض الوقت
بدليل أنين أملك الكثري من الكتب اليت ال أجد وقتاً لقراءهتا ،وأكتفي يف أحسن األحوال
بقراءة بضع صفحات منها ،هذا إذا مل ح
أكتف بقراءة عناوينها وأمساء مؤلفيها ونبذة عن
املؤلف أو الكتاب إن أمكن!
ال غرو أن يكون للوضع االقتصادي املتدهور يد يف تراجع القراءة يف حياتنا؛ حىت
صارت يف ذيل االهتمامات وسط اللهاث الدائم لتوفري لقمة العيش؛ حتقيقاً ألساسيات
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اِلياة اليت اتسعت رقعتها لتشمل كماليات األمس ،يف ظل جمتمع يهرول للحاق
مبجتمعات استهالكية غزته ثقافياً وفكرياً واقتصادياً!
ولكننا نعود فنستدرك :إن الوضع االقتصادي ليس العامل الوحيد يف تراجع
القراءة ،ولكن هنالك عوامل أخرى كالوسائل اِلديثة ،مثل القنوات الفضائية واإلنرتنت
واجلواالت اليت زامحت القراءة يف عرشها القدمي .وقد يدعي قائل أنه يقرأ من خالل
اإلنرتنت مثالً ،فنقول له بأهنا ليست القراءة املعنية هبذا املقال؛ الفتقادها إىل العمق
والرتكيز والضبط؛ فكثرة املعروض يستدعي يف كثري من األحيان االختصار يف القراءة،
واالكتفاء باخلطوط العريضة؛ لذا يندر أن جتد من قرأ كتاباً عرب اإلنرتنت ،أو على األقل
حمفوظاً يف جهازه.
أزمة القراءة أزمة حقيقية تستدعي تضافر اجلهود بني األسرة اليت متثل حجر الزاوية
يف هذا الصدد بتشجيع النشء على القراءة منذ الصغر ،مث املدارس واجلامعات ووزارات
الرتبية والتعليم ،والتعليم العايل والبحث العلمي ،والثقافة واإلعالم ،ومؤسسات اجملتمع
املدين اليت تُعىن بالثقافة والبحث؛ حىت تعود القراءة للجلوس على عرشها القدمي ،ويعود
الكتاب ليتصدر املوقف ،فينعكس ذلك تطوراً وازدهاراً يف كافة مناحي اِلياة.
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اثنان أحمقان :مشتري الكتاب وقارئه!!
ميرون عليها وهي تباع بأتفه
ال أدري كيف هانت الكتب على الناس حىت صاروا ُّ
األمثان ،دون أن حيرك معظمهم ساكناً ،إال من رحم.
هذا ما شاهدته وأنا أمر بشارع السيد عبد الرمحن غرب صينية القندول ،حني
وجدت عشرات الكتب واجملالت تباع الواحدة منها جبنيه فقط ،وال يقف عندها إال
القليلون ،وال يشرتي يف آخر األمر أكثر من وقف!
صعدت إىل ذاكريت حينها أيام أقرب إىل اِللم ،كان للكتاب فيها حضور يف
ْ
حياتنا ،ال يقل أمهية عن أمهية األكل والشرب ،بل كان بعضنا مستعداً ألن يتخلى عن
وجبة أو وجبتني من أجل أن يشرتي كتاباً أو جملة ،مؤثراً غذاء الروح على غذاء البدن؛
(فليس باخلبز وحده حييا اإلنسان).
كنا حينها نتبادل الكتب واجملالت مع أقراننا ،فال نعطي أحداً كتاباً أو جملة حىت
يعطينا مقابحلَهُ؛ إذ أننا نؤمن مبقولة (اثنان أمحقان :معري الكتاب ومعيده) ،وقد يكون قوام
الصفقة الواحدة عشرين أوثالثني كتاباً وجملة ،وحني ُيرُّد كلٌّ من طريف الصفقة ما عليه إىل
اآلخر ،يراجع كلٌّ منهما كتبه وجمالته بكل دقة ليقف على حالتها؛ ألن التمزيق يعترب
إمهاالً ،والفقد يـُ َع ُّد جرماً!
اآلن أصبحت املقولة بعد اختالف أوضاع اجملتمع وزهده يف القراءة (اثنان
أمحقان :مشرتي الكتاب وقارئه) ،وهذا بالطبع لسان حال الناس ال قوهلم.
حيضرين قول د .راغب السرجاين أنه يستغرب ممن يقول بأن هوايته القراءة؛ ألن
القراءة ال ينبغي أن تكون هواية ،بل ينبغي أن تكون جزءاً من اِلياة اليومية مثلها مثل
األكل والشرب .وقد صدق السرجاين ،فلم ح
تأت كلمة (اقرأ) يف صدارة كالم اهلل تعاىل
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عبثاً،لتكون أول ما نزل من القرآن الكرمي ،إن مل تكن على قدر ٍ
عال من األمهية واخلطورة
يف حياة الناس.
وقد أدرك الغرب ذلك قدمياً ويدركه حديثاً ،فكانت القراءة أساس هنضته ،وما
فح َّق له أن
زالت حاضرة يف مدارسه ،وجامعاته ،وبيوته ،وشوارعه ،ومواصالته العامةُ ،
عزز من وجود القراءة يف جمتمعاته.
يكون يف مقدمة أمم األرض حني َّ
ظ بأمهيتها ،وحتتل مكانتها يف حياتنا؛
القراءة أساس كل حضارة وهنضة ،وما مل حت َ
فسنظل يف ذيل األمم ،ويف أدىن درجات اِلضارة.
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الهادي آدم ونقد المجتمع السوداني
نقد اجملتمع السوداين وتناول ظواهره اجتاه ميثل عصارة جتارب الشاعر اهلادي آدم
وخرباته يف اِلياة .وقد تبلور هذا االجتاه يف شعره ،خصوصاً عرب قصائد صيغت بأسلوب
قصصي بديع ،مما ميكن تصنيفه يف إطار الشعر القصصي.
ظواهر مختلفة ونهايات مفتوحة:
وقد عكس الشاعر من خالل هذا االجتاه عالقات اجملتمع وظواهره املختلفة،
بكل ما فيها من تقاطع وتباين وتعقيد ،وترك يف أغلبها هنايات مفتوحة تتيح للقارئ آفاقاً
أوسع للمشاركة يف تفسري النص ،ويف إجياد حلول للقضايا اليت تطرق إليها؛ فهي هنايات
موحية ذات بعد عميق ،يتخطى املدلوالت اللفظية القاطعة.
وهذا االجتاه متثله عشر قصائد قصصية تقع يف ثالثة دواوين شعريـة :ديوان (كوخ
األشواق) الصادر عام 1962م ،ومتثله قصيدتان( :صوت للبيع) ،و(عروس)؛ وديوان
(نوافذ العدم) الذي صدر عام 1997م ،ومتثله( :كون من غري خطايا) ،و(عصفور من
الشرق) ،و(الظار..الظار) ،و(حكاية الطاؤوس واِلمار) ،و(هذا اجلنون)؛ أما الديوان
األخري (عفواً أيهـا املستحيل) الصادر عام 1999م فتمثله( :الفأر األمسر) ،و(املصري)،
و(بني الكهف والقصر).
اتجاهات نقد المجتمع عند الشاعر:
وميكن تقسيم نقد اجملتمع عند اهلادي آدم إىل ثالثة اجتاهات رئيسية هي :االجتاه
الواقعي ،واالجتاه الفلسفي ،واالجتاه الرمزي .وميثل االجتاه الواقعي قصائد (صوت للبيع)،
و(عروس) ،و(الظار..الظار) ،و(هذا اجلنون) ،و(املصري) ،و(عصفور من الشرق) ،وهو
االجتاه الذي حيظى بأكرب نصيب من نقد اجملتمع يف شعر الشاعر .أما االجتاه الفلسفي
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فتمثله قصائد (كون من غري خطايا) ،و(حكاية الطاؤوس واِلمار) ،و(بني الكهف
والقصر) ،بينما ال حيظى االجتاه الرمزي حبيز كبري من نقد اجملتمع عند الشاعر؛ إذ متثله
قصيدة واحدة فقط هي (الفأر األمسر) .وال غرو يف ذلك؛ فالشاعر مييل بطبعه إىل
الواقعية؛ ومن مث تأيت الفلسفة يف املرتبة الثانية ،مث الرمزية يف هناية املطاف.

أساليب نقد المجتمع:
املثري لالنتباه فينقد اجملتمع عند اهلادي آدم :ارتفاع النربة الساخرة ،اليت تكون
مريرة كما يف (صوت للبيع) ،أو الذعةكما يف (عروس) ،و(الظار..الظار) ،و(حكاية
الطاؤوس واِلمار)؛ فضالً عن ذلك يُالحظ تشخيص اِليوانات ،واالستعانة هبا لتلعب
دوراً مهماً يف جمريات القصائد القصصية ،كما يف (حكاية الطاؤوس واِلمار) ،و(الفأر
األمسر) ،و(بني الكهف والقصر).
عرض هبا القصائد القصصية من قصيدة إيل أخرى ،فقد
وتتعدد األساليب اليت تُ َ
يكون األسلوب أقرب إىل اِلكاية ،كما يف (حكاية الطاؤوس واِلمار) ،و(الفأر األمسر)،
و(بني الكهف والقصر) .وقد يكون أقرب إىل األُقصوصة ،كما يف (صوت للبيع)،
و(عروس) ،و(عصفور من الشرق) ،و(املصري) ،أو أقرب إىل الرواية كما يف (هذا اجلنون).
نماذج من القصائد:

صوت للبيع:
تصور هذه القصيدة بصورة عامة عالقة املثقف بالسلطة ،اليت تنتاهبا حالة من
ِّ
التوتر وانعدام الثقة يف كثري من األحيان ،ويبدأ الشاعر مطلع قصيدته بقوله:
وأتيتَين يوماً على قـد ٍر
متسلالً تسـعى إىل دا حري
فرددت خطوي عنك يف حذ حر
ُ
عيين منظا حري
ورفعت عن َّ
ُ
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وحني اكتشف الشاعر اهلدف اِلقيقي من الزيارة ،وأهنا مل تكن حتمل طابع
ظن ،وإمنا كانت ملصلحة شخصية حبتة،
الرباءة ،ومل تكن وفاءً للصداقة والود القدمي كما َّ
تسعى إىل املنصب واجلاه؛ ما كان منه إال أن طرح يف خامتة القصيدة تساؤالً ينطوي على
سخرية مريرة ذات مغزى:
ذكرت صحبتنَـا فأتيتنـي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــعى إىل بيـت ـ ــي؟!
وألجل ذاك َ
وأتى رسـولك حيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلُ الثمنـَـا ومضى يساومين على صويت؟!

عروس:

هذه القصيدة تصور موقفاً طريفاً ،وقع بني الراوي وصديقه الذي طلب إليه أن
خيتار له عروساً ،فعرض عليه خيارات عدة ،مل يعجبه منها شيء سوى األوىل اليت كانت
لسوء حظه أن خطبت لغريه .ولعل هذا ِلسن حظها؛ ألن صاحبنا كان سيبحث كعادته
عن أي عيب فيها ،يتخذه ذريعة ليحجم هبا عن الزواج.
ويف ختام القصيدة يأيت الشاعر بنهاية موحية ،ال ختلو من سخرية الذعة ،ينتقد
فيها املعايري غري الواقعية اليت يضعها بعض الشباب لشريكة حياهتم؛ مما هو أقرب إىل عامل
املثال منه إىل عامل الواقع:
وقلت اخرت إذاً عشراً حسانـاً وخذ من كل واحـدة بقـد حر
منهن واحـدة وخذهـا إليك قرينـ ـ ـة مادمـ ــت تد حري
وص ْغ َّ

الظار ..الظار:
يروج هلا
يف هذه القصيدة يدعو الشاعر إلعادة النظر يف ظاهرة اجتماعية سالبةِّ ،
السذج،
الدجالون والسحرة ،ويكنزون بواسطتها األموال الطائلة عن طريق البسطاء و ُ
الغراء والطب اِلديث،
ويشكلون بذلك بديالً غري شرعي للتداوي مبا جاء يف الشريعة َّ
حيث يقول:
والشيخة ما عادت مرضاها
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والشيخ تناساها
إ ْذ أصبح مشغوالً بسواها
تتكرر
والقصة ْ
ويزيد التكرار لظاها
بالشيخ
شغوف
والكل
ٌ
ْ
بالظار
شغوف
والكل
ٌ
ْ
الظار
اهللَ على الظار ..اهلل ..اهللَ على ْ
وهكذا يعرض الشاعر املشكلة يف النهاية حبياد تام ،دون تدخل منه بإبداء رأيه
الشخصي حول اِللول املمكنة هلذه املشكلة ،إال يف نطاق ضيق؛ ليتيح الباب األكرب
للجميع؛ ليقدحوا زناد عقوهلم ويشاركوا يف إجياد اِللول وعالج الظاهرة.
عدالن مات:
يف هذه القصيدة ينتقد الشاعر توغل املدنية على حساب البسطاء من أمثال
عدالن (املكوجي) الذي ميثل رمزاً لكثريين ،سحقتهم دعاوى املدنية واملواكبة اليت ال
تراعي اجلوانب اإلنسانية:
ملا رأى أيدي ح
الرجال
ُّ
املنازل
هتد جدران ْ
املعاول
ورأى بأيديها
ْ
من
ورأى الرتاب يُهال ْ
اجلنادل
دكانه ورأى
ْ
وحديث ٍ
أعمال جرى
املقاول
بني املهندس و ْ
نشر
وخرائطاً تُطوى وتُ ُ
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اجلهات
العجاج يثور من كل
ْ
و َ
دنت
عرف النهايةَ قد ْ
ح
غسيله
حبال
فطوى َ
ح
وفات
ومتاع مهنته ْ
َ
التفات
حين منه
ْ
ومل ْ
ُ
وسألت عنهُ
مات!!
فقيلْ :
ولعل (عدالن) مات كمداً؛ إذ مل يكن من الذين اعتادوا كثرة الكالم والثرثرة ،بل كان
من الذين يتكتمون جبَلَد وكربياء على أوجاعهم وأحزاهنم؛ فكان من الطبيعي أن ميوت يف
صمت...
خاتمة:

تنوع إنتاج اهلادي آدم ـ ـ ـ ـ ـ رمحه اهلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف تَـنَ ُاو ُل خمتلف الظواهر والسلوكيات
االجتماعية بالنقد والتحليل يومئ جبالء إىل أن الشاعر كان مهموماً بقضايا جمتمعه،
مشاركاً من خالل شعره يف إجياد حلول لتلك القضايا؛ وهذا يؤكد دور اإلبداع وأمهيته يف
توجيه اجملتمع وعكس مهومه ومشكالته.
وهذا املقال ال يعدو أن يكون حماولة متواضعة الستكشاف جانب يسري من جتربة
ثرة لشاعر كبري ،ترك بصمات واضحة يف خارطة األدب العريب بوجه عام ،واألدب
السوداين على وجه اخلصوص؛ قد تصيب هذه احملاولة أحياناً ،وقد ختطئ أحياناً أخرى،
ولكنها يف هناية املطاف قد تشكل دافعاً لآلخرين إلعادة تقييم هذه التجربة اإلبداعية،
وتسليط الضوء على أبعادها املختلفة.
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ومات الشاعر المعلم!
ميوت الكثريون يف كل يوم ،ولكننا نقابل موهتم ببعض األسف ،أو بال أسف
يذكر أحياناً ،ولكن عندما ميوت شخص يعترب مؤسسة أثرت بنشاطها شىت مناحي اِلياة،
فإننا نتوقف حينها طويالً ،وتقفز أياديه البيضاء إىل سطح خميلتنا ،وترتسم إجنازاته يف
الذاكرة؛ لرتسخ فيها بقدر رسوخ أعماله الضاربة جبذورها يف حياة الناس.
وعندما يتعلق األمر باملريب اهلرم ،والتعليمي ،والشاعر الفذ؛ اهلادي آدم ،فإن
الكلمات قد تلهث يف سبيل التعبري بعبارات جامعة مانعة عن حياة رجل أثرى ساحة
التعليم يف السودان خبالصة خرباته وجتاربه ،ورفد الساحة اإلبداعية السودانية والعربية
بإنتاجه املتميز شكالً ومضموناً.
كان لقائي األول به عام 2000م يف املركز الثقايف العراقي ،وكانت فرحيت عظيمة
برؤية شاعر كبري يف قامته ..كنت أصطحب أبياته اليت أحفظها منذ طفوليت يف قصيدته
(األم) اليت درسناها يف املرحلة املتوسطة.
أبكم
يطعم وأنا على مهدي أصم
ُ
من كان يسقيين ومن ذا ُ
ويفهم
من ذا يرتجم صرخيت وحييلها معىن فيدرك ما أقول
ُ
ٍ
أنعم
جنة كم ذا
أمي ويا لفؤادها من
ُ
نعمت هبا و ْ
كم ذا ُ
وعندما زرته يف منزله حبي املزاد باخلرطوم حبري استقبلين بتواضعه اجلم ،وحفاوته
البالغة ،وكنت يف غاية السعادة وأنا أستمع إىل رؤاه الثاقبة يف األدب واِلياة ،وينتابين
الفخر وهو يستمع إىل أعمايل املتواضعة ويبدي رأيه حوهلا ..وكانت فرحيت غامرة حني
أهداين جمموعته الشعرية الكاملة؛ يزينها إهداء خبط يديه ..أورثين الثقة بنفسي اليت كدت
أفقدها يف ظل التجاهل واإلمهال الل َذين ُجيابَه هبما املبدعون يف بالدنا!
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ورحت مشدوها أطالع أعمال اهلادي آدم وأنا مبهور هبذا الزخم اإلبداعي املتنوع
يف دواوينه( :كوخ األشواق) ،و(نوافذ العدم) ،و(عفوا ..أيها املستحيل) ..وشدتين تلك
النظرة النافذة إىل اِلياة يف شعره ،والفلسفة االجتماعية اليت سكب فيها عصارة جتاربه يف
اِلياة ،ووجدتين يف آخر األمر أقرر إجراء دراسة عن شعره؛ علها تسهم  -ولو بقدر يسري
 يف تسليط الضوء على هذا اإلنتاج الثر؛ الذي مل جيد يف بالدنا عُشر ما يستحقه مناِلفاوة والتقدير؛ فكانت النتيجة دراسة بعنوان (نقد اجملتمع يف شعر اهلادي آدم :القصيدة
القصة منوذجاً).
أال رحم اهلل األستاذ اهلادي آدم الذي ظل طيلة حياته منارة لإلبداع ،ومربياً
لألجيال بعمله قرابة نصف قرن يف جمال التدريس.
كما نرجو أن يهتم الباحثون ،واجلهات املعنية بدراسة مؤلفاته ،واالستفادة من
جتاربه الزاخرة؛ حىت تستنري هبا األجيال القادمة ،وتسرتشد بإرثه اِلافل وخرباته ال َّثرة.
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شعراؤنا وغياب النقد!!
أُصبت حبسرة فادحة عندما علمت أن شاعراً كبرياً بقامة اهلادي آدم مل تكتب
عنه دراسة نقدية واحدة تُذكر سوى بعض متفرقات عابرة يف الصحف والدوريات ،تتناول
إبداع الشاعر جممالً ،ال تلج إىل العمق وال تغوص يف اجلوهر!
وكان حقاً للتجاين أن يقول قبل أكثر من مثانني عاماً:
ح
انتجاع ْه
ض
يا أديباً مضيعاً من بين الدنيا حبسب األديب َْحم ُ
أدب ملؤه اِليــاة وشعـر مفعـم بالسمـو يف أوض ـ ـ ح
اع ْـه
ٌ
ٌ
ٌ
ح
ح
يوم ضياع ْه!
وويح
األديب َ
يغار على الشع حر َ
ضاع ،ويح الذي ُ

وها مها الشاعران الكبريان حميي الدين فارس ومصطفى سند رمحهما اهلل يغيبان يف
صمت وخيلِّفان وراءمها رصيداً إبداعياً ومدرسة أدبية ذات لون مميَّز وطعم خاص ،لكن
كل ذلك  -مما يؤسف له  -مل جيد حظه من النقد واالحتفال!
إننا حباجة لنقد إنتاجنا األديب؛ الستخراج كوامنه والوقوف على مظاهر القوة فيه
لنقدم لألجيال املتالحقة أدباً يرقى إىل مستوى الطموحات ،وينهض باألمة من
والضعف؛ ِّ
سباهتا الطويل.
إن شاعراً مثل اهلادي آدم َّ
قدم لألمة شعراً يعاجل قضاياها االجتماعية والسياسية،
سكب فيه عصارة جتاربه يف اِلياة وخرباته يف التعليم الذي امتهنه قرابة نصف قرن من
ِلري بأن يلقى االحتفاء الكايف من النقاد واألوساط األدبية ،وال سيما الثراء
الزمان؛ ٌّ
الفكري واإلبداع األديب اللذين قدمهما من خالل ديوانيه( :نوافذ العدم) و(عفواً أيها
املستحيل).
وال أنسى أن أشري إىل جزالة األلفاظ وعمق األفكار اللذين امتاز هبما شاعرانا
حميي الدين فارس ،صاحب (الطني واألظافر) و(أنا لن أحيد) ،ومصطفى سند صاحب
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(البحر القدمي) و(مالمح من الوجه القدمي) ،إضافة إىل دورمها يف تفعيل اِلركة الثقافية
واألدبية ،من خالل مشاركاهتما يف املنتديات الثقافية واألدبية داخل السودان وخارجه ،وما
نشراه يف الصحف والدوريات.
يف الغرب قد جتد ناقداً متخصصاً يف شاعر واحد فقط ،يتناوله من النواحي
ج للقراء نقداً متعمقاً ومتجذراً يف جتربة الشاعر؛
النفسية واالجتماعية واألدبيةكافة ،فيُخ حر ُ
ولكننا نقول :إن كان مثل هذا النقد غري متاح يف الوقت الراهن ،فإننا نطمح على األقل
يف نقد يوازي اإلبداع األديب املتدفق ،ال يف نقد يتقاصر عن حركة الثقافة واألدب.
قد خنتلف مع شعرائنا ،وقد نتفق معهم يف توجهاهتم ،ولكن النقد األديب البناء
ماسة
هو وحده الكفيل بأن مييِّز بني اجليد والرديء ،والصاحل والطاحل؛ ولذلك فحاجتنا َّ
يطور إنتاجنا الثقايف واألديب ويدفع بإبداعات األمة؛
لكل إسهام نقدي من شأنه أن ِّ
لتشارك حبضور وفعالية يف قضاياها وحتدياهتا املاثلة على خمتلف األصعدة.
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أزمة األدب العربي الحداثي :ما البديل؟!
األدب العريب يف رأيي يعاين من أزمة حقيقية حتتاج إىل إنقاذ وانتشال من الوهدة
السحيقة اليت تردى فيها.
عندما ترك األدباء العرب تراثهم األديب الزاخر ،وتنكروا لثقافتهم ،واتبعوا كل ما
ميليه عليهم األدب الغريب بانبهار وتبعية عمياء ،ال متيِّز بني غث ومسني ،كانت النتيجة أن
غرق أدبنا يف وحل الذاتية واجملردات واملطلقات اليت ال متت للحياة بصلة ،حني حاول
جماراة مدرسة اِلداثة اليت وضع أسسها وقواعدها أدباء ومفكرون غربيون ،ال ميثلون إال
جمتمعاهتم اليت احنطت يف درك املادية ،وعصف هبا التفكك االجتماعي والنفسي ،حني
بعدت عن القيم واملباديء اليت جاءت هبا الرساالت السماوية كافة ،وعمدت إىل إقصاء
الدين وإصباغه صبغة شخصية حمضة ،بل عمدت إىل التحرر من قيود الدين واجملتمع،
ورفع القداسة عن املسلمات والثوابت الدينية.
تلمس خطى اِلداثة الغربية املزعومة من أدباء العرب  -الذين نالوا من الشهرة ما
ُّ
مل ينلها غريهم ممن هو أحق هبا منهم  -كان هو السبب وراء صدود الناس وعزوفهم عن
األدب اِلداثي ،حني مل جيدوا فيه إشباعاً حقيقياً ِلاجاهتم؛ فعندما يقرأ املتلقي أو يستمع
إىل قصيدة مثالً ،ال يلمس فيها معاجلة حقيقية لقضاياه ،وال حيس فيها عكساً ملا يدور
يف واقعه املعاش؛ ألهنا متثل بتقمصها لثوب اِلداثة املهرتيء مسخاً مشوهاً للتجربة الغربية
تطوحرها املعاصر لواقع جمتمعاتنا العربية املسلمة.
املغايرة يف سياقها التارخيي و ُّ
والسؤال الذي يلقي الضوء على نفسه :ما البديل لألدب العريب الذي يدَّعي
اِلداثة ،حىت كاد يفقد هويته واستقالله ،إىل اِلد الذي جعل منظِّره أدونيس يقول يف
حوار أجرته معه صحيفة (القدس العريب) إنه يستحي من االنتماء للثقافة العربية!
117



مرافئ وشرفات

اإلجابة يف رأيي دون تردد :البديل هو (األدب اإلسالمي) ،ألنه أدب بنائي
فاعل ،ينأى عن الذاتية والتخبط اللذين يعاين منهما األدب العريب اِلداثي؛ فهو يدعو
إىل تنقية العقيدة أوالً من الشوائب ،وجتده يف مواقع اجلهاد والقتال حاضراً ،ويف مواقع
التزكية واجملاهدة والرتبية ماثالً.
آن ألدباء اإلسالم أن ينفضوا عنهم غبار الرتدد واإلحباط ،ويعلموا َّ
أن بإمكاهنم
أن يقوموا بالكثري لتقدمي بديل يسهم يف هنضة األمة ويعلي من شأهنا .ويقيين ال خيامره
شك يف أهنم سينجحون يف ذلك ،بل أراهن على جناحهم بإذن اهلل تعاىل؛ فقط عليهم أن
وجل ،مث يعملوا على استغالل الوسائل اإلعالمية اليت تسهم يف
يتوكلوا أوالً على اهلل َّ
عز َّ
نقل أدهبم إىل أبعد مدى ميكنهم الوصول إليه ،وال ينسوا أن يقدموا أدباً يُعىن بالقيم
واألخالق ،كما يُعىن باملعايري الفنية ويعمد إىل تطويرها.
أراهن على جناح األدب اإلسالمي الذي ميلك من اخلصائص واملوروثات ما ال
ميلكه غريه ،فهو األدب املنتصر ،وأدباؤه هم الغالبون إن شاء اهلل؛ فعليهم أن يشمروا عن
ساعد اجلد للمعركة اليت سيخوضوهنا ،ليميز اهلل اخلبيث من الطيب ،قال تعاىل :ﭐﱡﭐﲾ
ﳉﳋﳌﳍ
ﳊ
ﳁﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈ
ﳂ
ﲿﳀ
ﳎﱠ

()1

)[ )1سورة الرعد :اآلية .]17
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األدب الباقي
كثرياً ما أتساءل عن سر بقاء كثري من النصوص األدبية ،ومتيُّزها عن غريها من
هذا الكم اهلائل من اإلنتاج البشري يف شىت صنوف األدب.
هناك املاليني ممن يكتبون الشعر ،وهناك مليارات األعمال األدبية ،ولكن اليت
يُكتَب هلا اخللود واالنتشار ال تكاد تصل إىل  %1من هذا اإلنتاج الكبري.
فهل لألسباب املادية دور يف ذلك؟ وهل حالف التوفيق بعض األدباء ،بينما
خذل البعض اآلخر؟
قد تكون هذه بعض األسباب ،ولكنها يف رأيي ليست األسباب املؤثرة على
أرض الواقع؛ إذ إن األدب اِلاذق القوي يستطيع أن يثبت وجوده؛ ولو بعد حني ..وكثري
من األدباء ذاع صيت أعماله ،وكتب هلا البقاء بعد وفاته.
تأملت كثرياً من النصوص األدبية ،وحاولت أن أعرف سر هذا البقاء؛ حىت
توصلت إىل ختمني قد يكون مصيباً أو خمطئاً؛ ووجدت أن هذه األعمال مجيعها كانت
جتمع بني ثالثة عناصر مهمة لكل عمل أديب (الصدق والعمق والتلقائية)؛ فاألديب حني
يصدق يف جتربته ،ويكون عميقاً يف الزاوية اليت يتناول هبا موضوعه ،وتلقائياً يف التعبري
عنها؛ فإنه ينفذ مباشرة ودون وسائط إىل وجدان املتلقي ،وخياطب عقله دون حواجز.
ليصوروا لنا جتارهبم ،ويستخلصوا منها الفوائد
إهنا دعوة لكل األدباء املبدعني ِّ
والعرب؛ مراعني يف ذلك الصدق والعمق والتلقائية ،ومولني اهتمامهم للمعايري الفنية اليت
متيِّز األدب عن غريه من الفنون؛ دون التفات لدعاوى اِلداثة اليت سلبت الشعور من
األدب؛ وجعلته باهتاً ،ومغرقاً يف الغرابة والطالسم ،وبعيداً عن واقع الناس ومعاناهتم؛ لذا
مل يكن غريباً أن يرتكه الناس حني افتقد الروح ،وعجز عن إشباع رغباهتم.
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هل أصبحت الثقافة ترفاً؟!
مررت بإحدى الالفتات اليت تدعو اجلمهور ِلضور إحدى الفعاليات الثقافية،
فوثبت لذاكريت أيام خلت كنا نالحق فيها الندوات الثقافية واملنتديات األدبية أينما
كانت ،تتملكنا هلفة عارمة وشوق ال ينفد ملا يطفيء ظمأنا ويشبع تعطشنا للثقافة
واألدب.
حينها عجبت ألمري :هل انطفأت هذه اجلذوة يف ظل هلاث اِلياة وإيقاعها
حترك فينا ساكناً،
املتسارع؟! ملاذا أصبحنا ُّ
منر على إعالنات الندوات واملنتديات دون أن ِّ
ودون أن جند ما يدفعنا إىل حضور تلك الفعاليات؟
على أرفف املكتبات ،ويف شوارعنا ،تتكدس عشرات الكتب يف خمتلف اجملاالت،
وتشكو قلة املشرتين والقراء ،ومرتادو اإلنرتنت  -وال سيما من الشباب  -يهدرون أوقاهتم
هم لألطفال سوى املسلسالت وكرة القدم
يف املواقع اإلباحية ومواقع الغناء واملوسيقى ،وال َّ
وألعاب الفيديو؛ يف الوقت الذي جند فيه أن صحف التسايل والكاريكاتري والصحف
الرياضية هي األكثر رواجاً ،بينما تشكو الصحف واجملالت الثقافية البوار واهلزال من قلة
املقبلني عليها!
كل ذلك دعاين ألتساءل :هل أصبحت الثقافة ترفاً يف ظل املعادلة الصعبة اليت
ترجح فيها كفةُ الرغيفة كفةَ الصحيفة ،أم أننا أصبحنا نطبق سياسة اهلروب ودفن الرأس
ِّ
يف الرمال أمام ما يواجهنا من عثرات ومهوم؟! وهل أصبحنا كاآلالت بال أحاسيس وال
مشاعر تدفعنا لننهل من معني األدب الراقي والثقافة الرفيعة ،فنضفي على حياتنا رقة
وعذوبة ال جندمها يف وهج العمل واجلري وراء اِلياة؟!
إن حياتنا حباجة ماسة لكسر روتينها القاتل ،وجتديد دمائها بنفحات من األدب،
وشذرات من اإلبداع اإلنساين العذب ..حباجة للرتويح عن النفوس بالرقائق ،واِلكم،
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واألشعار ،والقصص اليت نستوحي منها الدروس والعحَرب ،وتدعونا للتفكر يف ملكوت
وجل وحكمته البالغة؛ فليس باخلبز وحده حييا اإلنسان ،وال تستقيم اِلياة
اخلالق َّ
عز َّ
باآللية واجلمود.
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ال ُكتاب والسياسة :بين مسايرة األحداث والهروب من الواقع
ومدها الذي صار
ماذا يفعل الكاتب واألديب واملفكر أمام طوفان السياسة ِّ
طاغياً على مناحي اِلياة األخرى ،وفرض نفسه بعد التحوالت الكبرية على الصعيد
السياسي اليت أوشكت أن تغري جمرى التاريخ؟!
هل جياري الكاتب هذا الطوفان السياسي ،فينجرف ليكتب يف السياسة ،ويتالىف
اخلوض يف جوانب اإلجياب وكوامن القصور يف مناحي اِلياة األخرى؛ أم يتناسى ما هو
ليعرب عما يريده هو ،دون مراعاة لألحداث اليت تدور من
كائن يف السياسة ،وينطلق ِّ
حوله؟!
اِلقيقة ،ال بد من موازنة بني ما يريده الكاتب وما حيتاج إليه الناس ،فالكاتب أو
األديب أو املفكر ال ينبغي أن يعيش يف برج عاجي مبعزل عن قضايا الناس؛ ألن منهجه
اإلصالحي مستمد من واقع اجملتمع ،وهو يف الوقت ذاته ال جيوز له أن ينجرف خلف كل
ما مييل إليه اجملتمع من حوله؛ فيصبح منساقاً خلف مناسبات وقتية ،دون أن ميحص
وينتقي ما يعرض له من القضايا واألحداث.
ال ُكتَّاب واألدباء واملفكرون اِلقيقيون حيملون بني جنوهبم رسالة ومنهجاً ،ال
ينبغي هلم أن حييدوا عنهما ألي طاريء ،وإال أصبحوا فاقدين للبوصلة ،يسريون بغري
هدى ،يتبعون كل ناعق ،وينجرفون وراء كل صوت نشاز .وهذه الرسالة وهذا املنهج
ينبغي أن يُستمدا من واقع األمة وقضاياها املعاصرة وحتدياهتا املاثلة على األصعدة كافة،
وليس على الصعيد السياسي فحسب.
صحيح أن السياسة يف السنوات األخرية صارت واقعاً مفروضاً ِّ
يشكل كثرياً من
رد األمور مجيعها إىل
األحداث اجلسيمة  -خاصة يف واقع األمة اإلسالمية  -لكن َّ
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السياسة وتفسري الظواهر بالرؤية السياسية وحدها هو تفسري أحادي ناقص ،يفتقر إىل
املوضوعية والدقة.
أذكر أن الكاتب الصحفي الساخر جعفر عباس ذكر يف إحدى اللقاءات أنه
حتدث ذات مرة عن السياسة بصورة مباشرة ،وخرج عن اخلط الذي اختطه لنفسه،
فكانت النتيجة أن أرسل عدد من القراء خطابات احتجاج إىل الصحيفة منددين هبذا
املسلك ،ومهددين بالتوقف عن شراء الصحيفة وقراءهتا!
الكاتب الذي يتخلى عن رسالته ومنهجه وأسلوبه من أجل مسايرة األحداث
يفقد احرتامه لدى الناس ،وال خيلِّف إرثاً ميكن أن يؤثر يف الواقع ويُكتب يف سجل
التاريخ ،فهو ال يعدو أن يكون ظاهرة أخذت حيِّزاً من الزمان ،مث اختفت كغريها؛ ألنه
ببساطة ختلى عن منهجه وفقد بوصلة اهلدف.
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اإلبداع والحنين إلى حياة الطالب!!..
قلت لبعض األصدقاء املهتمني بكتابة الشعر :يبدو أنين جيب أن أعود ِلياة
الطالب حىت أكتب الشعر! فضحك بعضهم ،وابتسم البعض ابتسامات موحية.
كان هذا القول الذي متنَّيت فيه العودة ِلياة الطالب يف معرض حديثي عن
ضعف كتابة الشعر الذي أعانيه ،منذ خترجي والتحاقي بالوظيفة ،وانشغايل باِلياة الزوجية
وتربية األوالد ،حىت صرت أشارك بقصائد مضى على كتابتها تسع أو عشر سنوات ،ومل
أزد على ما كتبت يف فرتة اجلامعة سوى قصائد قليلة ،تُـ َع ُّد على أصابع اليدين ،مل َّ
تتعد
اِلديث عن اإلخوانيات ،وشيئاً من الرثاء ،وبعض املواقف الطريفة!
إن أكثر ما كان مييِّز الفرتة اجلامعية ،ويثري اِلنني إليها ثراؤها بالنشاط اإلبداعي،
كما أن هبا من الفرا ما أتاح لنا االطالع على الكثري من الكتب والوقوف على التجارب
اإلبداعية وحضور املنتديات والفعاليات الثقافية املختلفة.
تذكرت حينها عندما كنت يف أوج نشاطي اإلبداعي ،وكيف أنين كنت أستغرب
ُ
من قول البعض أهنم كانوا يقرضون الشعر يف شباهبم ،وأحتار كيف تنكروا لإلبداع وأداروا
ظهورهم إليه ،بينما ألتمس هلم العذر اليوم؛ إذ أجدين أسلك مرغماً ذات الطريق الذي
سلكوه!
فهل املشكلة هي أن اإلبداع ال ميثل قضية حمورية بالنسبة إيل؛ لذا أستطيع أن
أتنازل عنه يف أي ِلظة؟ أم أنين مل أجد البيئة املالئمة اليت يستطيع اإلبداع أن ينمو
ويزدهر فيها وسط التزامات املعيشة ومتطلبات اِلياة األسرية؟! أم أن األمر يعود إىل
ويشل املواهب؟! أم أن املناخ العام يف البالد ال
الوظيفة مبا فيها من روتني يقتل اإلبداع
ُّ
يشجع على اإلبداع يف ظل ندرة اجلهات اليت تتبىن اإلبداع واملبدعني؛ أم أن ذلك يرجع
إىل تدين الذائقة الثقافية واِلس النقدي البناء؟! أم أن األمر شيء من كل ما ذكرت؟!
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ال شك أن اإلبداع يكره الروتني ،والوظيفة إذا كانت خالية من التجديد ،غارقة
يف مستنقع البريوقراطية وامللل؛ فإهنا تعطل اإلبداع وتبلد املشاعر! وكذا اِلياة األسرية إذا
فقدت روح اجلديد ،وغرقت يف وحل التقليد؛ فستصبح خصماً على اإلبداع واملبدعني؛ مث
إن قلة اجلهات الراعية للمبدعني ،وضعف الذائقة الثقافية ،مما يومئ إىل تراجع اإلبداع يف
بالدنا.
ولكنين بالرغم من ذلك أؤكد تفاؤيل؛ فقد وقفت على جتارب إبداعية طموحة
وناضجة لشباب تبشر جتارهبم املتميزة بإبداع متألق ،وتبعث التفاؤل بغد أفضل ،وتؤكد أن
هذه األمة ما زالت ُحبلى باإلبداع واملبدعني ،وحافلة باألدب الذي خيدم دينه وجمتمعه.
وأهم ما مييز هؤالء املبدعني أهنم يف مقتبل الشباب؛ أي أهنم ما زالوا طالباً
باجلامعات ،فهل أنا حمق يف حنيين إىل اِلياة الطالبية؟!
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التعاطي مع اإلنترنت :أزمة وفجوة!!..
إن واقع عالقتنا مع اإلنرتنت يشكل أزمة حقيقية يف التعاطي مع هذه التقنية
املتطورة ،إما بسوء االستخدام ،أو القطيعة اليت جتعل املرء عدو ما جيهل.
ولعل املرء يقف مبهوتاً حني جيد سفارات عربية مل جتدد مواقعها على شبكة
اإلنرتنت منذ عدة سنوات ..سفارات يتوقع مواطنوها أن تضطلع بدور كبري يف
الدبلوماسية ،وأن تكون سفرية متثل بالدها خري متثيل يف كل حمفل وكل منرب!
صدم املرء حني جيد جامعات عربية مل ُجتدد موقعها على الشبكة منذ ست أو
ويُ َ
مخس سنوات؛ وهي اليت يفرتض أن تكون رائدة يف جمال نشر التقانة اهلادفة يف اجملتمع!
ولكن فاقد الشيء ال يعطيه!
وتلج إىل املدونات فتجد كاتباً واحداً  -على سبيل املثال  -ينشر سبعني مقاالً
أو يزيد ،فال يتلقى سوى ردود ال تتجاوز عشرين رداً ،مع أن إحصاءات املدونة تشري إىل
أن العدد الذي اطلع عليها يتجاوز العشرة آالف شخص! وليت الردود اليت ُكتبت ذات
قيمة موضوعية ،بل الغالب األعم ال يعدو أن يكون من قبيل اجملامالت والنقد املعمم
ب املوضوع ،وال يقدم مالحظة بناءة تفيد الكاتب!
السطحي الذي ال يلج إىل لُ ِّ
وتدخل مقهى لإلنرتنت ،فتجد أغلب املوجودين يضيِّعون أوقاهتم يف مواقع
األغاين اهلابطة واألفالم املاجنة واِلوارات اجلوفاء اليت ال تغين وال تفيد!
هذا يدفعنا للتساؤل :هل هي أزمة ٍ
تعاط مع اإلنرتنت ،ناجتة عن قلة
ميرون على
اإلمكانيات ،أم أُمية تقنية ،أم أزمة قراءة ،أم أزمة انشغال جعلت الكثريين ُّ
صفحات اإلنرتنت على عجل!
اِلقيقة أهنا أزمة تشكلها  -يف رأيي  -كل العوامل سالفة الذكر ،وهي عوامل
متداخلة يعضد بعضها بعضاً؛ فأزمة التعاطي مع اإلنرتنت واقع؛ بدليل أن الكثريين ال
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يتصفحونه لعدة أشهر ،ورمبا أكثرهم مل يستفد من اخلدمات اليت يقدمها مثل الربيد
اإللكرتوين ،واالتصال عرب اإلسكاييب أو الفيسبوك والتويرت والواتساب ،وحتميل املواد
املصورة واملقروءة واملسموعة؛ رمبا النشغاهلم باللهاث وراء لقمة العيش عن تصفح اإلنرتنت
والقراءة اليت قد تستغرق وقتاً طويالً.
واألمية التقنية واقع ال ميكن إنكاره؛ بدليل أن الكثريين  -بالرغم من حصوهلم
على قدر من التعليم  -مل يستطيعوا أن يتصاِلوا مع تقنية اإلنرتنت ،رمبا ِلواجز نفسية
جتعلهم يتهيبونه ويرون أنه مضيعة للوقت فيما ال طائل من ورائه ،أو رمبا لضعف
إمكانياهتم املادية الذي حيول دون تعلُّم اإلنرتنت واستخدامه فيما بعد بشكل منتظم ،أو
رمبا جلهلهم بفوائده وإمكانياته اهلائلة.
إهنا فجوة وأزمة معرفية حقيقية يف التعاطي مع اإلنرتنت ،هذه الشبكة اليت لو
أحسنا استخدامها ألتت خبري عميم ..وهنا تزداد اِلاجة املاسة لدور املسؤولني يف نشر
التقانة وختفيض أسعارها لتكون متاحة للجميع ،كما يعظم دور املربني يف تعليم األجيال
التعاطي اإلجيايب مع اإلنرتنت؛ حىت يكون أداة للرقي ،ووسيلة لنهضة األمة ورفعتها.
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اإليجابية في اإلنترنت :عجز الثقة وجلد الفاجر!!..
كثرياً ما ألتقي ببعض األصدقاء واملعارف فيذكرون رأيهم يف أحد املقاالت اليت
أرسلها عادة بالربيد اإللكرتوين ،أو أنشرها على املواقع وصفحات التواصل االجتماعي
واملدونات ،فأقول :ملاذا مل تذكروا هذا الرأي حني قرأمت املقال؟! فيتعذرون بضيق الوقت،
وكثرة املشغوليات!
فأسأل بعضهم :هل قرأت املقال؟! فيجيب :نعم – وبعضهم يقول إنين أقرأ لك
منذ سنوات  -فأعود ألسأله :كم استغرقت منك قراءة املقال؟! فيقول :مخس أو عشر
دقائق .فأقول له :إذا مل تستطع التعليق على املقال النشغالك ،فال أقل من أن تدعو
لكاتب املقال باخلري ،بأن تكتب (جزاك اهلل خرياً) إن أعجبك املوضوع ،أو تكتب (اتق
اهلل) إن مل يعجبك ،أال تعلم أن من قال ألخيه جزاك اهلل خرياً فقد أبلغ يف الثناء ،كما يف
وجل أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنني بتقوى اهلل
اِلديث الشريف؟! وأن اهلل َّ
عز َّ
جل وعال؟! إن قراءة املقال الواحد تستغرق مخس أو عشر دقائق  -كما ذكرت  -وكتابة
(جزاك اهلل خرياً) أو (اتق اهلل) ال تستغرقان سوى عشر ثو ٍان أو مخس عشرة ثانية على
األكثر!
حقيقة ،كثري من الناس يدخلون مواقع اإلنرتنت املختلفة ،ويطالعون الربيد
اإللكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي ،ولكنهم يفتقدون إىل اإلجيابية يف تعاطيهم مع
هذه املواقع املختلفة.
إن اإلجيابية يف اإلنرتنت تعضد الفعل اِلسن ،بالشد من أزره؛ وتقلل من الفعل
السليب ،بتثبيطه واِلد من انتشاره ..اإلجيابية يف اإلنرتنت تعين النصح واإلرشاد عند رؤية
ما يسئ إىل الدين أو األخالق ،كما تعين الشكر والدعاء ملن كتب أو نشر ما ينفع الناس
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يف دينهم ودنياهم ..تعين تكثري الردود والتعليقات على املواقع املفيدة النافعة ،كما تعين
املطالبة بإغالق املواقع اإلباحية ،والتبليغ عن الصور اخلليعة واملمارسات اليت ختدش اِلياء.
لألسف الشديد جند أن املواقع اإلسالمية العربية هي األقل من حيث التفاعل
اإلجيايب إذا ما قورنت بغريها ،وما ذلك إال للسلبية املوغلة اليت تلجم الكثريين عن التعاطي
اإلجيايب مع املنشور يف اإلنرتنت ،بالرغم من قراءهتم له واطالعهم على حمتواه؛ إذ جتد
املوضوع الواحد يدخله اآلالف ،وال يعلق عليه إال القليلون تعليقاً معمماً يف الغالب ،هذا
إن مل يبق دون تعليق!
وهكذا يعجز البعض عن الدعاء باخلري ،أو حىت عن قول كلمة (مشكور) كحد
أدىن ،و(ال يشكر اهللَ من ال يشكر الناس)( ،)1كما يعجزون عن قول (اتق اهلل) كما
أسلفنا.
حيز يف النفس أن أكثر التفاعل يف اإلنرتنت منصب على املواقع الفارغة من
ومما ُّ
احملتوى ،واملواقع اإلباحية اليت تعرض الصور اخلليعة ومقاطع الفيديو الفاضحة واملوضوعات
التافهة ،يف الوقت الذي تعاين فيه املواقع املفيدة النافعة من اإلمهال والتجاهل ،كيف ال
ومرتادوها غارقون يف سلبيتهم اخلاملة؟! وما هذا إال لبعد الكثريين عن استشعار القيم
واملبادئ اإلسالمية ،واستصحاهبا يف تعاطيهم مع اإلنرتنت! فـ(عجبت لعجز الثقة وجلد
الفاجر).
إن اإلجيابية يف اإلنرتنت تعين مزيداً من العطاء النافع املثمر الذي يرسخ للمعروف
ويقلل من املنكر ،بينما تعين السلبية متدد الباطل ،وانتشار املنكر يف ظل الغفلة والتجاهل،
وصمت أهل اخلري!

)[ )1رواه اإلمام أمحد والبخاري يف األدب املفرد].
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حتى ال تسود الغثائية في إعالمنا!!..
األحداث املتتالية يف الدول العربية اليت شهدت حتوالت كبرية يف مشهدها
السياسي أثبتت الدور املتعاظم لإلعالم يف توجيه الرأي العام وتغيري املفاهيم.
تعلمنا يف الصحافة أ ْن ليس هنالك وجود ملا يسمى باإلعالم احملايد ،فاخلرب
الواحد يصا حسب توجه كاتبه أو السياسة التحريرية للجهة اليت يتبع هلا ،على سبيل
املثال قد جتد خرباً مفاده( :لقي ثالثة من جنود الكيان الصهيوين مصرعهم نتيجة
هلجمات قام هبا استشهاديون من جنود املقاومة الفلسطينية) ،وقد جتد ذات اخلرب يُصا
بطريقة أخرى( :لقي ثالثة من اجلنود اإلسرائليني مصرعهم نتيجة هلجمات قام هبا
انتحاريون فلسطينيون).
حر باملعىن
ليس هناك إعالم حمايد بالفعل ،بل ليس هنالك إعالم مستقل أو ٌّ
املطلق ،فكل إعالم لديه أهداف وخطوط محراء ال ميكنه جتاوزها ،ولديه عوامل سياسية
واقتصادية واجتماعية حتد من استقالليته الكاملة وحريته التامة.
اإلعالم بال شك سالح يف غاية اخلطورة ،ميكن استخدامه يف البناء أو اهلدم،
واإلعالم املوضوعي اهلادف  -يف رأيي  -هو الذي ينطلق من منهج واضح ،وفكر ثاقب،
وأهداف حمددة؛ فيدلو بدلوه يف بناء األمم وتطويرها ،وينقل صورة موضوعية لألوضاع
الراهنة ،مسهماً يف تقدمي حلول هلا؛ ويف ذات الوقت يعكس رؤى وآماالً ملا جيب أن
يكون عليه املستقبل؛ باختصار :هو الذي يساهم يف هنضة اجملتمع ،وليس الذي جياري
اجملتمع ،ويقدم كل ما يطلبه ،دون متحيص وانتقاء ،حماوالً إرضاء الناس ،ومن أرضى الناس
يف سخط اهلل ،سخط اهلل عليه وأسخط عليه الناس ،كما يف اِلديث.
أما اإلعالم اهلدام فهو إعالم ينطلق من مصلحته اخلاصة ،إعالم بال مبدأ وال
منهج راسخ ،ال يعدو أن يكون بُوقاً جيري خلف كل داعم وناعق ،ودوننا جتربة بعض
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حتول كثري منها يف منهجه  180درجة ،فأصبح من كان
األجهزة اإلعالمية املصرية اليت َّ
يثين عليهم من منسويب نظام مبارك باألمس هم أعداء اليوم!
ما أردت أن ألفت إليه االنتباه هو أمهية العناية بإعالمنا وتطويره ،مبا يشمل ذلك
من تدريب وتأهيل لإلعالميني ،وتوفري ملعينات العمل ،وتوجيه اإلعالم حنو إصالح
اجملتمع ،وترسيخ القيم الفاضلة ،وحماربة الفساد والظواهر السالبة ،عالوة على تقومي
اإلعالم ،وحماربة االجتاهات النفعية فيه ،وإبعاده عن االبتذال واإلثارة الرخيصة ،ودعمه
حبيث ال يتعرض لضغوط من قبل الشركات املعلنة ،وغريها من أصحاب األموال.
ويؤسفين القول إن واقع اإلعالم يف بالدنا وغريها من البالد العربية واإلسالمية
حمزن ،ويبعث على االستياء ،فمن النادر أن جتد إعالماً إصالحياً هادفاً ينطلق من ثوابت
واضحة وقواعد راسخة مستمدة من ديننا اِلنيف؛ فاإلعالم اهلادف يف بالدنا يتعثر يف
عوائق التمويل ،ويصطدم مبفاهيم املاحنني القاصرة على بناء املساجد واملدارس وحفر اآلبار
واإلغاثة الطبية والغذائية ،تلك املفاهيم اليت ما زالت حىت اآلن ترى  -بالرغم من دور
اإلعالم املتعاظم يف توجيه الرأي العام العاملي -أن إنشاء صحيفة أو قناة فضائية ضرب
من الرتف والرفاهية ،مع أن نفع اإلعالم متعدٍّ ،قد يؤثر على ماليني البشر!
ويف مقابل غياب اإلعالم اهلادف يسود إعالم املصاحل ،إعالم الغثائية والزبد الذي
يذهب ُجفاءً ،اإلعالم الذي يعمد إىل جذب الناس بكل الوسائل املشروعة وغري
املشروعة ،من كذب وافرتاء مبين على قلة التثبت من اخلرب ،ومن نشر للهو واجملون،
وابتذال لصور النساء املتربجات ،بل والعاريات ،على حنو ما نشاهد يف كثري من القنوات
الفضائية والصحف واجملالت التافهة وصفحات اإلنرتنت املبتذلة ،ومن إدخال اخلرافات
واملخالفات العقدية ،كإتاحة الفرصة للدجالني واملشعوذين ،ونشر أبراج اِلظ ،وما
شاهبها ،مما يقدح يف عقيدة األمة ،ويهز ثوابتها.
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إننا حباجة إىل تشجيع اإلعالم اهلادف بالوسائل املتاحة كافة ،لنبين إعالماً بديالً
لكثري من الغثاء الذي ميأل الفضائيات واإلذاعات وصفحات الصحف واجملالت
واإلنرتنت؛ حباجة ماسة إلجياد جتارب جديدة لإلعالم املسؤول ،وتدعيم التجارب القائمة
من اإلعالم البنَّاء؛ حىت تقوى على منافسة هذه الغثائية اليت آذت أمساعنا وأبصارنا،
وأصابت قلوبنا ومشاعرنا بالغثيان!
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الصحافة السودانية :إلى أين؟!
صحف تنسلخ من صحف ،وصحف خترج من عباءة صحف ،وصحف تعلن
توقفها وإفالسها ،وصحف تُغلَق إىل أجل غري مسمى؛ مشهد أقل ما يوصف به أنه
مشهد مضطرب تسوده الفوضى ،وتكاد تنعدم فيه الرؤية من فرط الضباب!
الصحافة السودانية ذات التاريخ العريق واإلرث املديد تقف اليوم يف منعطف
مرضيَّة
ِّ
حمري ،وتنتاهبا حالة أقرب ما تكون إىل الفوضى ،فهي تضطرب وترتنح ،يف حالة َ
املرضيَّة اليت تتجلى يف أربعة أعراض:
توشك أن تفضي هبا إىل غرفة اإلنعاش ،تلك اِلالة َ
التقليد ،واإلسفاف ،والضعف ،والفوضى.
وقل أن جتد
ويتجلى التقليد يف استنساخ الصحف لذات التجارب حبذافريهاَّ ،
صحيفة متميزة من حيث أسلوب الطرح واللغة الصحفية واإلخراج الفين ،ولو جئت
بصفحة من أغلب الصحف ،وقصصت شريط العنوان ،مث عرضتها على قارئ متابع ملا
استطاع التفريق بينها!
وكثري من الصحف السودانية تعاين من اإلسفاف يف احملتوى؛ إذ تغلب عليها
اإلثارة املفتعلة -والرخيصة أحياناً  -فتحاول جذب أكرب عدد من القراء عن طريق
املوضوعات االنصرافية ذات احملتوى اهلابط ،دون مراعاة للضوابط الشرعية واملعايري املهنية!
كما تعاين صحف عدة من ضعف األداء املهين؛ لقلة تأهيل كثري من منسوبيها،
وينعكس ذلك سلباً على املوضوعات املطروحة عربها ،من حيث العمق والفائدة واملهنية
واملصداقية ،فالقارئ قد يشرتي صحيفة فال يشده فيها سوى موضوع أو موضوعني ،بينما
يكتفي بقراءة العناوين الرئيسية يف معظم املوضوعات ،حىت عزف الكثريون عن قراءة
الصحف؛ باعتبارها ال تضيف كثرياً إىل وعي الفرد ومعرفته!
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وتتضح الفوضى يف كثرة عدد الصحف الذي حقق ارتفاعاً كمياً مل يصحبه ارتفاع
كيفي ،بل على العكس كان التوسع الكمي على حساب جودة احملتوى وعمق املضمون؛
حىت صارت الصحف تتساقط ،وتعلن إفالسها وتوقفها بذات السرعة اليت بدأت هبا،
حىت قال بعضهم معلِّقاً( :ينبغي أن حتدِّد الصحيفة مع مواعيد صدورها املواعيد اليت
ستتوقف فيها!) ،ولو ُمجعت هذه الصحف اليت بلغ عددها عام 2012م  59صحيفة،
منها  38صحيفة سياسية ،و 11رياضية ،و 17اجتماعية ،لو ُمجعت مجيعاً يف بضع
صحف لكان أجدى من حيث ضمان استمراريتها ،وتطوير أدائها ،وترشيد منصرفاهتا،
وتوفري وضع أفضل كرامة ملنسوبيها.
وأذكر أننا حني جلسنا المتحانات القيد الصحفي عام 2004م قال يل صحفي
جلس لذات االمتحانات( :مشكليت الوحيدة هي مادة اللغة العربية!) وال أدري ماذا
تبقت له من مشكالت إذا كانت مشكلته الوحيدة اللغة اليت يتواصل هبا مع القراء ،مع
العلم بأنه صحفي يعمل بالصحافة منذ عدة سنوات! وال عجب؛ فاملستوى اللغوي
الركيك الذي تظهر به كثري من الصحف هو نتيجة حتمية اللتحاق أمثال هؤالء هبا.
واملتتبع المتحانات القيد الصحفي جيد تدنياً ملحوظاً يف نسب النجاح اليت ال
تتجاوز يف أغلب األحيان بضعاً وثالثني يف املائة (يف عام 2011م مثالً بلغت نسبة
النجاح يف القيد الصحفي  %37فقط) ،وهذه النسب املتدنية اليت حيرزها اجلالسون
لالمتحان تشكل برهاناً على تعدي الكثريين على هذه املهنة ،ممن ال ميلكون املوهبة وال
املؤهل األكادميي ،فالتحقوا بالصحافة حني مل جيدوا جماالً آخر يؤهلهم إليه حتصيلُهم
األكادميي املتدين ،أو اضطروا إليها حني أَوصدت املهن األخرى أبواهبا يف وجوههم،
والدليل على ذلك أن نسبة جناح اجلالسني المتحان القيد الصحفي من الكليات غري
اإلعالمية عام 2011م بلغت  ،%58مقارنة بنجاح طالب اإلعالم الذين مل تتجاوز
نسبة جناحهم  %36كما ذكرنا؛ مما يدلل على أن كثرياً من الصحفيني يلتحقون يهذه
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املهنة دون رغبة منهم ،والواقع يؤكد أن كثرياً من الصحفيني الذين برزوا اليوم ليسوا من
خرجيي كليات اإلعالم.
ويف رأيي أنه لكي خترج الصحافة السودانية من سرداهبا املظلم ال بد للقائمني
على أمرها من وضع ضوابط إلصدار الصحف وااللتحاق باملهنة ،فالصحيفة ال بد أن
تستويف الشروط املهنية حىت تصدر ،كما أن الصحفي ال بد أن حيقق اِلد األدىن من
التأهيل الذي يتيح له مزاولة املهنة ،وجيب أال تصدر الصحيفة ما مل تتوفر هلا اإلمكانات
املادية الكافية للصدور؛ فإنتاج اإلعالم القوي حيتاج إىل مال؛ وال ميكن لإلعالم أن يتطور
ويثبت وجوده ما مل ُهتيأ له الوسائل واملعينات الالزمة.
وحبذا لو حددت اجلهات املسؤولة حداً أدىن لألجور بالنسبة للصحفيني يكفل
هلم اِلياة الكرمية ،وجيعل مهنة الصحافة مهنة جاذبة؛ حىت يلتحق الطالب بكليات
اإلعالم عن رغبة ،وخيتار الذين يلتحقون مبهنة الصحافة هذا اجملال عن قناعة ،ال كما هو
اِلال ،حيث ال يلجأ للعمل بالصحافة  -يف أغلب األحيان  -إال من اضطر إليها حني
مل جيد جماالً آخر يلتحق به!
لو جنحنا يف حتقيق تلك اإلجراءات ،فسيلتحق بالصحافة املتفوقون واملوهبون
الراغبون هبا فعالً؛ ويرتفع مستوى الصحف ارتفاعاً نوعياً؛ فتكون احملصلة تطوير املهنة
والرقي هبا إىل آفاق جتعل الصحافة تضطلع بدورها يف هنضة األمة وبناء اجملتمع.
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معهد اللغة العربية للناطقين بها!!..
إن النَّاظر يف حال اللغة العربية اليوم يوقن أن هذه اللغة اليت نزل هبا القرآن
الكرمي ،وشكلت وعاء لثقافة األمة ومسة من مسات وجودها وكينونتها يف طريقها إىل
التهافت والتميع ،إن مل نقل الزوال والتالشي.
حين ترثي اللغة نفسها:
املعروف أن اللغة تشكل أحد أكرب مكونات الثقافة  -إن مل تكن أكربها -
وملمحاً أساسياً من مالمح اهلوية ،ولكن الرتاجع الذي تشهده اللغة العربية على
مستوياهتا كافة ،سواء كان على مستوى املؤسسات التعليمية ،أو أجهزة اإلعالم ،أو
اإلنرتنت ،يستدعي اختاذ إجراءات وحتوطات تعيد للغة هيبتها ،ولألمة هويتها وثقافتها.
وال أجد وصفاً أبلغ ِلال اللغة العربية اليوم من أبيات الشاعر حافظ إبراهيم:
َع حقمت فلم أجز ْع ل َق ح
رموين بعق ٍم يف الش ح
ول حعدايت
َّباب وليتَين
ُ
َ
ُ
ََ
ت ح
بنايت
دت وملا مل حأج ْد لعرائسي
ول
حرجاالً وأَكفاءً َوأ َْد ُ
َ َ ُ َّ
وع ح
وسعت كحتاب اهللح لَفظاً وغايةً وما حض ْقت عن آ ٍي به ح
ح
ظات
ُ
ُ
َ
ٍ
أمساء ملخرت ح
صف ٍ
ح
أضيق اليوم عن و ح
عات
وتَـْن حس حيق
آلة
ُْ َ
فكيف ُ َ َ
لغة التعليم:
درس يف مؤسساتنا التعليمية ،فهذه
تراجع اللغة العربية تشهد له املناهج اليت تُ َّ
املناهج تعاين من التخبط والتعقيد وغياب األهداف الواضحة ،كما أهنا مل تتجاوز
الوسائل التقليدية يف التدريس ،متغاضية عن استصحاب الوسائل اِلديثة اليت جتعل من
عملية التعلُّم عملية تفاعلية جاذبة ،يشارك فيها املعلم واملتعلم على السواء ،ال جمرد عملية
تلقينية ،تُشعر املتعلم بصعوبة اللغة ،ومشقة التعاطي معها.
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ويف مقابل تراجع مستويات الطالب يف مادة اللغة العربية يف املدارس ،جند ازدياداً
يف إقبال أولياء األمور على إِلاق أبنائهم باملدارس اإلجنليزية ،بينما تشهد اجلامعات زهداً
يف اختيار اللغة العربية كمادة للتخصص إذا قورنت باللغات األخرى اليت جتد سوقاً
رائجة.

لغة اإلعالم:
تشهد لغة اإلعالم اليوم  -سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً  -مبا وصلت
إليه اللغة العربية من تراجع واحنطاط ،فاألجهزة اإلعالمية تعج باألخطاء النحوية واإلمالئية
واملطبعية ،إضافة إىل أخطاء األسلوب والصياغة؛ مما يعين انصراف هذه األجهزة عن
االهتمام مبستوى اللغة العربية الذي كان من أهم السمات اليت متيِّز األجهزة اإلعالمية
الرصينة.
والواقع اإلعالمي اليوم يوميء بوضوح إىل غياب دور التأهيل والتطوير ملقدرات
اإلعالميني يف جمال اللغة العربية ،ويوضح أن إجادة اللغة العربيةمل يعد شرطاً أساسياً
للمتقدمني لشغل الوظائف اإلعالمية.
وما دامت األجهزة اإلعالمية تؤثِّر على قطاعات واسعة يف اجملتمع ،فإن واقعها
يؤكد ما ذهبنا إليه من الرتاجع العام يف مستويات اللغة العربية.
لغة اإلنترنت:
املتأمل يف اللغة املتداولة يف كثري من مواقع اإلنرتنت واملنتديات وغرف اِلوار ،جيد
إما متييعاً للغة العربية ،أو حماولة إلجياد لغة بديلة هلا.
فمع ما يعج به اإلنرتنت من أخطاء لغوية يصعب حصرها وضبطها  -ملا يتمتع
به من حرية يف النشر والتعبري ال توجد يف أجهزة اإلعالم -جند استخداماً مفرطاً للغة
الدارجة ،مما جيعل التواصل أمراً عسرياً بني منسويب الدول العربية الذين تعترب اللغة
الفصيحة لغة التواصل بينهم؛ مما يفضي إىل خلق لغة موغلة يف احمللية.
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كما تطفو على السطح لغة جديدة  -خاصة يف مواقع اِلوار  -تستعيض عن
حروف اللغة العربية باألرقام والرموز اإلجنليزية؛ وهذا يعين إضعاف التواصل مع اللغة
العربية وتنصالً من االعتداد هبا.

الدول المتقدمة واللغات:
تعتز بلغتها ،وتعمل على احملافظة عليها وتطويرها
ما من دولة متقدمة إال وهي ُّ
تصر على التدريس بلغتها يف
لتواكب مستجدات العلوم ومستلزمات العصر ،كما ُّ
َّ
استجد من العلوم واآلداب ،وتُنفق
مدارسها وجامعاهتا؛ وتنشط يف املقابل يف ترمجة ما
األموال الطائلة لتعليم هذه اللغة للشعوب األخرى؛ ألن تعلم لغتها يعين التأثر بثقافتها،
والتعاطف مع توجهاهتا ،وفتح األسواق لسلعها ومنتجاهتا.
بل َّ
إن بعض هذه الدول يلزم أصحاب الشركات واحملالت التجارية بكتابة
الالفتات بلغتها الرمسية ،ال كما جند يف بالدنا من خلو الفتات بعض املؤسسات واحملالت
اطن إذا حتدثت إليه بلغة
التجارية من اللغة العربية .ويف بعض هذه الدول ال جييبك املو ُ
أجنبية ،رغم علمه هبا ،أما يف بالدنا فنجد من جياري اآلخرين يف لغتهم ،وإذا حتدث
اخَر بإدخال كلمات أجنبية وسطها ،حىت وإن مل يستدعها السياق ،ومل يتطلبها
بالعربية فَ َ
التوضيح!
االستالب الثقافي والتبعية لآلخر:
يف مقابل اعتزاز الشعوب األخرى بلغتها وحمافظتها عليها وسعيها إىل تطويرها،
جند عزوفاً عن تعلُّم اللغة العربية من الناطقني هبا ،وإقباالً على تعلُّم اللغات األخرى ،ليس
لتُتَّخذ وسيلة للعلم واملعرفة ،ولكن باعتبارها غاية يف حد ذاهتا .وهنا يربز دور االستالب
الثقايف والتبعية لآلخر النامجني عن إحساس بالدونية وفقدان للهوية.
ولعل أكرب مظاهر االستالب والتبعية :اإلقبال على تعلُّم العلوم بلغات أجنبية،
على حنو ما جنده يف كثري من اجلامعات واملدارس يف بالدنا؛ إذ أن هناك فرقاً بني تعلم
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اللغات األخرى كوعاء للتعرف على ثقافة اآلخرين والتواصل معهم ،وبني تعلُّم العلوم بلغة
أجنبية؛ فاألول يضيف إىل اللغة األم واهلوية ،والثاين يضعف اللغة األم وميسخ اهلوية!
مجهود رسمي وشعبي:
هناك جامعات أثبتت جناحها على مستوى العامل ،ونافس طالهبا غريهم يف
التميز األكادميي ،بالرغم من تدريسها للعلوم باللغة العربية؛ وهذا يؤكد أن العيب ال يكمن
يف اللغة بقدر ما يكمن يف التعاطي معها.
والعالج – يف رأينا  -يكمن يف بذل جمهود رمسي وشعيب للمحافظة على اللغة،
وتطويرها ،وتعزيز ثقة املواطن هبا ،باعتبارها من أكثر اللغات ثراءً وسعة؛ وذلك بإنشاء
معاهد ومراكز حبثية وتدريبية لتقوية مهارات التخاطب والكتابة باللغة العربية تستهدف
اإلعالميني واملوظفني والطالب وغريهم ،إضافة إىل تعزيز دور اجملامع اللغوية ،ودعمها حىت
تطور اللغة وجتعلها مواكبة للمستجدات العصرية ،فضالً عن دعم مراكز الرتمجة لتضطلع
ِّ
بدورها يف ترمجة العلوم واملعارف واآلداب املفيدة إىل اللغة العربية.
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حين ترثي اللغة نفسها!!..
قال يل أحدهم متفلسفاً ومتحذلقاً:
 دايرك تعمل يل تصحيح لَغوي (بفتح التاء).فأجبته مبتسماً:
 ياخي كلمة لَغوي دي ذاهتا حمتاجة لتصحيح؛ ألن الصحيح لُغوي (بضم الالم) وليس(لَغوي) بفتحها.
ولكن كربيائي يف ذلك اليوم اهتز حني التقيت بأحد املتخصصني يف اللغة العربية
(دكتوراة يف اللغة العربية) فأخطأت يف كلمة ،فكان أن قال يل يف استنكار  -وقد كان
يعرف اهتمامايت اللغوية:-
 يا زول؟!فقلت له معتذراً:
 معليش ( حزلة) لسان (بكسر الزاي).فقال يل باستنكار أشد:
(زلة) لسان؟!
 حزلة لسان وال َت ومل أحر جواباً!
فكان أن ُهبح ُّ
واِلق يقال إن كثرة األخطاء اللغوية اليت تواجهنا يف حياتنا اليومية جتعل أعىت
جهابذة اللغة العربية يزهد يف تصحيح اآلخرين من كثرة ما جيد من أخطاء يف وسائل
اإلعالم املختلفة ،وعلى الفتات املؤسسات واحملالت التجارية ،وعلى ظهر املركبات العامة
واخلاصة؛ مما يوميء ،مبا اليدع جماالً للشك ،بأن لغتنا تعيش غربة حقيقة بني أبنائها؛ لذا
مل يكن مستغرباً أن ترثي أبناءها الذين وأدوها حية ـ -كما قال حافظ إبراهيم يف قصيدته
تصور حالة العزلة اليت تعيشها لغتنا بني ظهرانينا!
املشهورة اليت ِّ
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أخطاء يف خمارج اِلروف ،وأخطاء إمالئية ،وأخطاء يف القواعد يشيب هلا الولدان،
ولو رأى أساطني اللغة العربية من أمثال سيبويه واخلليل بن أمحد الفراهيدي وابن منظور ما
وصلت إليه لغتنا ألصيبوا بالغثيان ،وقدموا استقالتهم من االشتغال بفنون اللغة والبيان!
صار من الطبيعي أن ترى صاحب حافلة يعلِّق على ظهرها ملصقاً ُكتب عليه:
(حتزير :وقوف متكرر) بالزاي وليس الذال ،وأن تقرأ الفتة لصاحب حمل كتب عليها:
(رزاز) بالزاي وليس بالذال!
ومل نعد نستغرب أن نسمع مذيعاً أو مذيعة تعيث يف اللغة فساداً ،فتنصب الفاعل
وتكسر (عنق) املفعول به ،وتفتح (النار) على اجملرور! إىل غري ذلك من مجع (التفطيس)
و(التهريس)!
ومما يثري االمتعاض واألمل حقاً أن أحد الذين كتبوا عن األخطاء اللغوية يف
الصحف طُبع مقاله حافالً باألخطاء اللغوية ،فكان دليالً دامغاً على حجم املأساة اليت
تعيشها لغتنا!
كل األمم اليت بلغت من اِلضارة شأواً بعيداً كان للغة نصيب وافر من اهتماماهتا،
فتجدها قد سعت إلنشاء مراكز البحوث والرتمجة واجملامع اللغوية والكليات واملعاهد اليت
تعمل على احملافظة على كيان اللغة وتطويرها لتواكب املستجدات العلمية والثقافية؛ أما
األمَّرين حني رماها أبناؤها املستلبون ثقافياً بالعجز عن مواكبة
حنن فاللغة يف بالدنا تعاين َ
التطور واستيعاب اجلديد!
ُّ
األمة اليت ال تعتين بلغتها أمة فاقدة هلويتهاُ ،مسخت ثقافياً ،وفقدت بوصلة
االنتماء حني أدارت ظهرها ملوروثاهتا والدرر الثمينة اليت تكتنزها لغتها اليت يكفيها شرفاً
وتيهاً أن اهلل اصطفاها من بني سائر اللغات لتكون وعاءً لكالمه وقرآنه الكرمي؛ فهي أمة
مل تتقن لغتها ،وال هي أجادت لغة اآلخرين! واهلل املستعان.

141



مرافئ وشرفات

أخطاء في مقال عن األخطاء!!..
وأنا أطالع عمودي يف صحيفة (احملرر)  -كعاديت حيث أقف على سالمة ما جاء
فيه وموافقته ملا كتبته  -فوجئت بوجود خطأ لغوي ،ولكن هذا اخلطأ كان فادحاً بكل
املقاييس؛ ألنه ببساطة ورد يف موضوع ينتقد األخطاء اللغوية وتراجع مستوى اللغة العربية
يف بالدنا!
ولكن ما زاد الطني بلة أن اتصل يب أحد القراء الضليعني يف جمال اللغة العربية
ليلفت انتباهي إىل خطأ آخر وقع سهواً ،فكان أن شعرت حينها باِلرج الشديد؛ لوقوع
خطأين لغويني يف موضوع ال حيتمل األخطاء اللغوية؛ ولذلك كان ال بد من االعتذار إىل
القراء.
ولكنين أمحِّل أخي األستاذ حسام الدين صاحل مدير حترير صحيفة احملرر بعض
املسؤولية؛ الستعجاله لنا أحياناً لكتابة األعمدة؛ مما جيعلين أسرع يف كتابته ،وبالتايل تزيد
نسبة وقوع األخطاء ،حىت وإن كانت هذه األخطاء يف موضوع يتحدث عن األخطاء يف
اللغة العربية!
وبالرغم من أنين أطبع مقااليت بنفسي على اِلاسب اآليل فقد سارعت إىل
النسخة احملفوظة يف جهازي ألقارن بينها وبني ما جاء يف الصحيفة ،وأنا أم ِّين نفسي بأن
يكون اخلطأ صادراً من مصحح الصحيفة ،ولكن هيهات! فلم يكن هنالك بُ ٌّد من
االعرتاف باملسؤولية الكاملة عن اخلطأين اللذين وقعا يف غمرة االستعجال للحاق
بالتصميم قبل فوات األوان ،كما يقول بذلك دائماً األخ مدير التحرير.
ولكن ِلسن حظي أنين مل أبريء نفسي يف املقال من األخطاء اللغوية ،بدليل
أنين أوردت قصيت مع أحد املتخصصني يف اللغة العربية ،وكيف أنين أخطأت خطأً
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فاستنكره ،فقلت له :حزلة لسان (بالكسر) ،فقال يلَ :زلة لسان (بالفتح) وليس حزلة لسان!
فكان تصحيحه تصحيحاً لتصحيحي!
ولكنين أعود فأقول :إنين مل أع حن مبقايل السابق األخطاء اللغوية اليت تقع سهواً،
بل عنيت به األخطاء اليت تقع عن جهل فاضح أو استهتار باللغة ،وال سيما إن كانت
هذه األخطاء تُكتب على املأل ،سواء على املركبات أو واجهة احملالت ،من أمثال اخللط
بني حريف الذال والزاي مثل (حتزير) و(رزاز) ،أو ما يرد يف أجهزة اإلعالم من أخطاء
فادحة على لسان إعالميني يُفرتض فيهم اإلملام بأبسط قواعد اللغة العربية.
وأضيف ملا ورد يف املقال السابق أن مما يثري االمتعاض أن يتجه أصحاب
املؤسسات واحملالت إىل اختيار أمساء أجنبية ال متت لثقافتنا وواقعنا بصلة ،بينما جند أن
اعتزاز املواطن بلغته يف دول الغرب وصل إىل أن يرفض التحدث إليك بلغة غري لغته ،وإن
كان يفهم اللغة اليت خاطبتَه هبا! بينما متنع بعض الدول الكتابة على املؤسسات واحملالت
بغري اللغة الرمسية للبالد ،إال أن تكون ترمجة للغة الرمسية!
وختاماً ،حنن أوىل من غرينا أن حنتفي بلغتنا ،وأن ننزهلا منزلتها من اإلكرام الذي
خصها به اهلل سبحانه وتعاىل من بني سائر اللغات.
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محكمة السالمة اللغوية
ُصبت باإلحراج حني علَّق أحد اإلخوة العرب على كتابيت ِلرف الفاء يف هناية
أ ُ
الكلمة ،حيث ذكر يل أن كتابته هبذه الطريقة خطأ ،فسألته يف دهشة تلقائية:
 وهل هناك فرق يف كتابة الفاء والقاف غري النقطة؟! بالطبع الفاء تكتب هكذا (ف) والقاف هكذا (ق).وأخذ يوضح يل الفرق بني اِلرفني يف بعض املطبوعات ،حىت أيقنت أنه على
حق؛ فحرف الفاء ُميَد إىل اليسار مباشرة مبجرد رسم دائرته خبط شبه مستقيم (ف) ،أما
القاف فرتسم دائرهتا مث خيرج منها خط ليشكل ما يشبه نصف الدائرة (ق).
وزاد حرجي حني قال يل صاحيب مستنكراً:
 أنت مهتم بالثقافة واألدب ،فكيف ال تعرف الفرق بني كتابة الفاء والقاف؟!فأجبته يف استحياء:
س يف املدارس هذا الفرق ،ومل خيربين أحد به!
 ماذا أفعل؟! مل َأد َّر ْوما زال كالم ذلك الصديق عالقاً يف ذهين حىت قررت أن أخترب الناس يف الفرق
بني اِلرفني ،فسألت أحد زمالئي املوظفني ،مث موظفاً آخر ،مث زوجيت ،و...و...و،....
وكان انطباع اجلميع واحداً (الدهشة) ،بل كابر بعضهم وأنكر بشدة أن يكون هناك فرق
أثبت له من خالل كتاب أو صحيفة صدق ما
بني الفاء والقاف سوى النقطة ،حىت ُ
ذهبت إليه!
إذاً اخلطأ مل يكن يف أستاذ اللغة العربية كما ظننت ،أو يف املدرسة ،بل يف نظام
تعليم اللغة العربية بأكمله؛ وليس هذا اإلشكال قاصراً على الفرق بني القاف والفاء يف
الكتابة فحسب؛ فما زال أغلبنا حىت اليوم ال يفرق يف النطق بني القاف والغني ،وبني
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الثاء والسني ،وال يفرق يف النطق والكتابة بني الذال والزاي ،فما زلنا نكتب (رزاز) مع أن
الصحيح (رذاذ) و(نفاز) بدالً من (نفاذ) ،وغري ذلك من األخطاء اليت تتفتت هلا األكباد
يف وسائل اإلعالم ،واملركبات ،والفتات احملالت ،وصفحات اإلنرتنت.
ونظراً لكثرة األخطاء اليت عاجت هبا لغتنا العربية وماجت؛ توصلت إىل فكرة
مفادها إنشاء (حمكمة السالمة اللغوية) على غرار (حمكمة امللكية الفكرية) ِلماية اللغة
العربية من االنتهاكات املستمرة ،وحماكمة كل من يكتب كتابة خاطئة يف الشارع العام،
سواء يف حافلة أو الفتة أو صحيفة بدفع غرامة معتربة عن كل خطأ يرتكبه .وليس هذا
غريباً فبعض الدول الغربية متنع الكتابة بغري لغتها يف الشارع العام ،إال إذا كانت ترمجة
مصاحبة للغتها ،وبعض مواطنيها ميتنعون عن اِلديث معك إذا حتدثت بغري لغتهم،
بالرغم من إجادهتم للغة اليت تتحدث هبا؛ وكل ذلك حفاظاً على اللغة والثقافة واهلوية،
فمن باب أوىل أن حنافظ على لغة القرآن الكرمي واهلوية اإلسالمية ،فهي أشرف اللغات
وأكثرها ثراءً.
كما أقرتح إضافة مادة (خمارج اِلروف) يف مرحلة األساس لتحسني مستوى
النطق باِلروف العربية لدى النشء ،إضافة إىل مادة (اخلط العريب) لتحسني مستوى اخلط
ورسم اِلروف بالطريقة الصحيحة ،إضافة إىل تأهيل األساتذة؛ حىت يكونوا يف مستوى
تدريس اللغة العربية ،وتطوير مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها؛ حىت يقبل عليها
الدارسون والباحثون ،فيستخرجوا دررها وكنوزها الثمينة.
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دجالون في شوارع الخرطوم!!..
اتصل يب أحدهم وقال يل:
 أنا الشيخ فالن.فرحبت به ،فقال دون مقدمات:
 لقد رأيتك يف املنام ،وأنت رجل مربوك! أهه! عليك أن تقرأ سورة اإلخالص مخس عشرة مرة. وملاذا مخس عشرة مرة حتديداً؟! فقط اقرأها واتصل يب بعد ذلك؟ هل لديك دليل على هذا العدد؟ ال ،فقط اقرأها واتصل يب. إذا مل يكن لديك دليل ،فهذا يعين أن هذا العمل بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكلضاللة يف النار ،كما قال رسول صلى اهلل عليه وسلم.
انقطع االتصال...
سجلت الرقم ،وكتبت عليه (الدجال)!
ذكرين ذلك املوقف مبوقف مماثل حدث الثنتني من أقربائي ،ولكن نتيجته كانت
خمتلفة ،إذ َّادعى أحدهم أنه تلميذ ألحد املشايخ املعروفني ،وذكر أنه رأى إحدامها يف
املنام ،وطلب منها حتويل قيمة مبلغ مايل يف جواله ،ومن مث عليها فقط فتح دوالب
املالبس ،وحينها ستجد ما يسرها!
أخربت قريبتها يف سرور بذاك االتصال الذي سيجلب هلما اخلري ،واتفقتا
وهكذا
ْ
على حتويل قيمة املبلغ املطلوب إىل جوال ذلك الرجل.
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حولت الفتاتان املبلغ وانتظرتا النتيجة واآلمال تتقاذفهما حبياة هانئة
وبالفعل َّ
وعيش رغيد!
ومن مث سارعت كلتامها لفتح الدوالب وإلقاء نظرة ملؤها اللهفة عليه ،فلم جتدا
شيئاً جديداً يذكر مما وعد به ذلك الرجل! فانتظرتا لعل البُشرى تتأخر قليالً ،ولكن طال
انتظارمها؛ لتدركا أخرياً أهنما وقعتا فريسة سهلة ألحد الدجاجلة احملرتفني ،بالرغم من
كوهنما خرجيتني جلامعتني عريقتني! و(القلم ما بزيل بَـلَ ْم) كما يقولون!
وذكرت أيضاً أن أحدهم كان يوزع ورقة يدَّعي شخص فيها أنه رأى النيب صلى
ُ
اهلل عليه وسلم ،وأمره بأن خيرب بذلك كل من وجده ،ويطلب منه أن ينسخ هذه الورقة
عشر نسخ ،فمن فعل ذلك وجد ما يسره ،ومن امتنع فسيصيبه مرض خطري! فطويت
الورقة ومل أكرتث مبا فيها ،وأخربت من كان يقف جبواري أن هذا األمر ال يعدو أن يكون
دجالً وهرطقة!
وحتمل الصحف أنباءً عن ظهور طفل صغري رأى رؤيا منامية ،ختربه بأن بإمكانه
مداواة مجيع األمراض ،فصدقه الناس ،وذاع صيته بينهم ،وحسبوه من األولياء الصاِلني،
صت مواصالت
فأخذ املرضى يتقاطرون على منزله من كل حدب وصوب ،حىت ُخ ِّ
صَ
تنقل القادمني إليه من مجيع أصقاع البالد! وأخذ الناس يزورونه ،ويطلبون العالج عنده،
فطفق يصف األدوية كما حيلو له؛ ليصاب البعض مبضاعفات ،ويكاد البعض يفقد
حياته ،فانفض الناس عنه ،حني أدركوا  -بعد فوات األوان  -أن ال عالقة له بالوالية
الصاِلة ،وال بالطب!
هذه اِلوادث املتكررة أثبتت يل كيف أن الدجل والشعوذة جيدان موطئ قدم
راسخة يف جمتمع تسود فيه اخلزعبالت ،ويتلقى دينه الذي أكمل النيب صلى اهلل عليه
وسلم رسالته ،يتلقاه من الرؤى املنامية والبدع واالفرتاءات ،ويكفي كما قال الشيخ حممد
سيد حاج رمحه اهلل أن خيرج (دجيجيل) – وليس دجاالً – فيتبعه الناس!
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َّ
إن هؤالء الدجالني واملشعوذين ما كان هلم أن يعيثوا فساداً يف جمتمعنا لو مل جيدوا
من يشجعهم ،وما كان هلم أن يتمادوا يف غيِّهم لو مل جيدوا من تنطلي عليه حيلهم من
البسطاء والسذج ،لو مل جيدوا اجملتمع جاهالً بعقيدته وأجبديات دينه اليت تؤكد أن الوحي
توقف بوفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وأن الرؤى املنامية ال ميكن أن تشكل تشريعاً لدين
اكتملت أركانه ودعائمه.
املوحد هلل تعاىل الذي ال يتوكل ،وال خيشى ،وال خيشع ،وال يستغيث،
إن الفرد ِّ
وال ينادي ،وال يدعو إال اهلل جل وعال ،ال تنطلي عليه مثل هذه اِليل الواهية ،أما اجملتمع
وجل بالعبودية وإفراد النيب
الذي ال يعرف دينه وجيهل عقيدته القائمة على إفراد اهلل َّ
عز َّ
صلى اهلل عليه وسلم باالتباع ،فإنه – وإن نال أرفع الدرجات العلمية وحصل على أعلى
الشهادات األكادميية  -يصدِّق كل ما يُقال له يف أمر الدين ،وخياف من كل شيء،
حىت من ظله!
ختاماً ،نأمل من الدعاة واملصلحني أن يكثفوا جهودهم يف نشر العلم الشرعي،
وتصحيح العقيدة ،وتوعية الناس بأمور دينهم ،وحتذيرهم من الدجل والشعوذة ،كما نرجو
من اجلهات املسؤولة محاية اجملتمع من أمثال هؤالء الدجاجلة ،وتوقيع أقصى العقوبات
عليهم؛ حىت يُزجروا عن استغالل البسطاء وابتزازهم ،ويكونوا عربة لغريهم من ضعفاء
النفوس.
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كاد (المورينجا) أن يكون طبيباً!!..
يف أحد مواقف املواصالت املزدمحة وقع نظري على سيارة (أجماد) ألصق صاحبها
على جانبيها ملصقات كادت حتجب السيارة من كثرهتا ،وينبعث من داخلها  -عرب
مسجل ،فاقرتبت من تلك السيارة وأخذت أقرأ يف القائمة
مكرب للصوت  -صوت دعائي َّ
تدع مرضاً أعرفه وال أعرفه إال أوردته!
الطويلة من األمراض املكتوبة ،تلك القائمة اليت مل ْ
املعين هبذه القائمة الطويلة هو (املورينجا) الذي
وحني
استبنت األمر عرفت أن َّ
ُ
يرى من ألصق امللصقات أنه يعاجل كل األمراض املذكورة! حينها تساءلت يف نفسي :إذا
كان نبات (املورينجا) الذي جاء يف موسوعة ويكيبيديا أنه هو (البان ،واالسم العلمي له
) :(Moringaجنس نبايت يتبع الفصيلة البانية من رتبة الكرنبيات) ،إذا كان هذا
النبات يعاجل كل هذه األمراض ،فما الداعي لوجود األطباء والصيادلة ،وهذا الزخم من
املستشفيات ،والعيادات ،والصيدليات ،وكليات الطب والصيدلة؛ ما دام (املورينجا) يغين
عن مجيع هؤالء؟!
كنت قد نشرته عام 2009م يف جملة (اِلياة
وذكرين هذا املوقف مبقال طريف ُ
العلمية) بعنوان (وداعاً أيها األطباء!) ،يتحدث عن اخرتاع يسمى (نظام اخلرباء) ،وهو
عبارة عن برنامج للكمبيوتر به حوايل  800رقم ميكن للمرضى االتصال هبا ليتحدثوا إىل
جهاز الكمبيوتر الذي يأخذ التاريخ املرضي واألعراض ،وما إىل ذلك ،مث يصف عالجاً
منزلياً ،مثل الغرغرة مبحلول امللح أو تناول قرص إسربين ،وغري ذلك؛ فتساءلت حينها:
هل هذا االخرتاع بداية لالستغناء عن األطباء؟
وأذكر أننا استكتبنا فضيلة الشيخ الدكتور حسن أمحد اهلواري جمللة (صحتك)،
فكتب لنا مقاالً ماتعاً مجع بني الغرابة واجلاذبية ،عنوانه( :شقاطيث وال مأمون هلا) ،وقد
أثار عنوان املقال وموضوعه جدالً واسعاً وسط قراء اجمللة ،فقد كان يتحدث عن فوضى
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العالج باألعشاب ،وأهنا ال تقوم على أسس علمية صحيحة ،بدليل القصة اليت كانت
مناسبة عنوان املقال ،وهي أن أحد الكيميائيني ذكر للخليفة املأمون أن آفة الكيمياء:
العشابني)؛ ألهنم يدَّعون عالج كل األمراض
الصيادلة (وهو االسم الذي كان يطلق على َّ
حىت لو مل يعرفوها أو مل يكن عندهم دواء هلا ،وجاء بفكرة مبتكرة ،وهي أن يقرتح كل
ليكونوا منها كلمة ،فكان حاصل مجع اِلروف كلمة
واحد حرفاً وجيمعوا اِلروف ِّ
عشاب من العشابني فسأله
(شقاطيث) ،مث ذهب كل واحد من الذين مجعوا اِلروف إىل َّ
عن دواء ملرض (شقاطيث) ،فكانت املفاجأة أن َّ
كل عشاب بأنه يعرف املرض ،ومل
أكد ُّ
ح
يكتف بذلك بل قدم كل منهم دواءً هلذا املرض ،خمتلفاً عن اآلخر!
وحني رأى اخلليفة املأمون ذلك أيقن بفداحة األمر وخطورته ،فأصدر مرسوماً
بإيقاف مزاولة هذه املهنة (غري الشريفة) ،وبعدم السماح ألحد مبزاولتها إال بعد خضوعه
المتحان يُعرف فيه اخلرباء من األدعياء.
يقول الشيخ د .حسن اهلواري يف املقال املشار إليه آنفاً( :هذا يف عصر املأمون
يف القرن الثاين اهلجري ،فكم يف عصرنا من شقاطيث وال مأمون هلا .وقد انفصل علم
الصيديل هو من
الصيادلة يف هذا العصر عن العشابني ،خاصة يف البالد العربية ،فصار
ُّ
درس علم الصيدلة وخترج يف كلياهتا ،أما العشاب فهو من يدَّعي املعرفة باألعشاب ويعاجل
هبا ،والغالب يف هؤالء أن ينتحلوا هذا الفن من غري علم وال دراية وال أستاذ يتخرجون
على يديه)(.)1
ومما يذكر أنين كنت أعاين من آالم يف البطن ،فشكوت ذلك ألحد العشابني
الذين ينتشرون يف شوارع (السوق العريب) وأزقته وأسواقه ،فسرعان ما أعطاين عشباً
مسحوناً أخضر اللون ،ال أعرف امسه ،ووصف يل طريقة استعماله ومواقيته ،وبالفعل
تناولته ،فلم ح
جيد نفعاً بالطبع ،ولكين محدت اهلل تعاىل أنه مل يزد بطين أملاً على أمل!
) ( )1جملة (صحتك) – العدد  – 11ص .)40
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ومل أرد مبا سبق إنكار أمهية العالج باألعشاب أو ما يعرف بـ(الطب البديل)،
فهو علم من العلوم اليت بلغت شأواً بعيداً ،وصار له أصوله وعلماؤه ومتخصصوه وكلياته
ومعاهده ،ولكنين قصدت التنبيه إىل خطورة ترك اِلبل على الغارب للدخالء على هذا
العلم واملرتزقني من ورائه ليمارسوا هذه املهنة دون علم؛ فيضروا بصحة الناس ،ويبتزوا
أمواهلم دون مقابل.
وهذا يعظِّم دور القائمني على أمر الصحة يف البالد ،ويقضي بأن يسنُّوا القوانني
اليت حتمي املواطن من استغالله حتت ستار العالج باألعشاب ،كما ال بد من تفعيل هذه
القوانني لتصبح سارية ونافذة تطبق على كل خمالف دون متييز ،فكثري من القوانني ُسنت،
لكنها مل تُفعَّل ،أو حصل يف تطبيقها هتاون ،فأصبحت حرباً على ورق!
وعلى الناس أن يأخذوا ححذرهم من هؤالء الدجالني ،فال يلجؤوا إذا أملَّ هبم مرض
إال إىل الثحقات أويل اخلربة والدراية.
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التسول في الخرطوم :مهنة من ال مهنة له!!..
ُّ
(أنا ماشي اخلرطوم يا شاحد يا مشحود) هذه العبارة كانت تعليقاً على
التسول اليت استشرت يف اخلرطوم على حنو مزعج.
كاريكاتري يعاجل ظاهرة ُّ
(التسول مهنة من ال مهنة له) ،هذه العبارة أبلغ وصف  -يف رأيي  -لظاهرة
التسول اليت اختذها الكثريون مهنة تغنيهم عن مشقة العمل وطلب الرزق؛ لريضوا مبهنة
أقل ما توصف به أهنا مهنة هامشية ،ال تدفع عجلة اإلنتاج ،وال تدعم مسرية التنمية ،غري
ما فيها من إراقة ماء الوجه ،وسؤال من يعطون أو مينعون!
كثري من القصص واألخبار تُروى وتقرأ على صفحات الصحف عن متسولني
وشحاذين ماتوا وحبوزهتم ماليني اجلنيهات املكنوزة يف غياهب اِلفر ،وحتت ركام البيوت
املهجورة؛ فال هم استفادوا منها ،وال استفاد منها غريهم!
واملشكلة أن كثرة املتسولني والشحاذين قد ثبطت مهم الكثريين من الصدقة؛
فصاروا ينظرون إىل من يسألون الناس يف املساجد والطرقات بكثري من الريبة والتشكك؛
فذات الرجل الذي يطلب املساعدة يف املسجد قد تصادفه يف عدة مساجد يطرح ذات
املشكلة اليت طاف من أجلها كثرياً من املساجد ،ولو كان صادقاً لكفاه مسجد أو
مسجدان ،وذات املرأة اليت حتمل طفلها أو طفلتها الباكية أمام املسجد ،قد تدرك فيما
التسول وسيلة لطلب الرزق عقب الصلوات اخلمس بشكل يومي!
بعد أهنا اختذت من ُّ
وذات الرجل أو املرأة اليت تقابلك وهي حتمل يف يدها روشتة دواء ،قد جتدها يف ذات
املكان وحتمل ذات الروشتة يف اليوم التايل لتبحث عمن ميد إليها يد العون! والشخص
الذي يقول لك أحتاج فقط إىل جنيه واحد للمواصالت ،تعطيه مث تلتفت إليه بعد
ِلظات فتفاجأ به يقول نفس الكالم لشخص آخر!
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وهكذا صار البعض يتفنَّنون يف استدرار العطف من القلوب ،ومن مث استخراج
فمن ٍ
رجل يسبق مسألته مبوعظة تتخللها آيات ال حيسن قراءهتا،
األموال من اجليوب؛ ْ
وأحاديث نبوية ال يدري مدى صحتها ،ومن آخر يعقب مسألته بالبكاء ،أو بتالوة
القرآن ،أو بالدعاء للمسلمني واملسلمات!
كل من يسأل الناس بالضرورة يسأهلم إِلافاً ،فقد يضطر
وال يعين هذا بالطبع أن َّ
كثريون حتت وطأة اِلاجة والفقر املدقع الذي خييِّم على أجزاء واسعة من بالدنا إىل سؤال
الناس.
لعل أكثر ما يثري االنتباه ظاهرة توزيع املتسولني على إشارات املرور على حنو
و َّ
حيرك هؤالء املتسولني الذين يبدؤون عملهم يومياً منذ الصباح الباكر
يوحي بوجود تنظيم ِّ
وحىت منتصف الليل ،يوقظون شفقة الناس بأطفال حممولني على الظهور ،أو بإعاقة
حركية ،أو أطراف مبتورة!
والسؤال الذي يكشف عن نفسه هو :أين هو دور اجلهات اِلكومية املسؤولة
من وزارات الرعاية االجتماعية واإلرشاد واألوقاف وغريها ،إضافة إىل مؤسسات اجملتمع
املدين ذات الصلة؟ وملاذا ال تُعاجل هذه الظواهر السالبة بإجياد مؤسسات تتبىن املتسولني
واملتشردين الذين اكتظت هبم شوارع اخلرطوم ،فتستوعبهم لتعيد تدريبهم وتأهيلهم وتغيري
سلوكهم؛ حبيث يصبحون أعضاء فاعلني ومنتجني يف اجملتمع؟!
ظاهرة انتشار املتسولني واملشردين أصبحت بالفعل ظاهرة مزعجة ،بل وتبعث
على اِلزن واالستياء من جمتمع يعجز عن استيعاب أبنائه ،بل ويلفظهم إىل أتون اِلاجة
والسؤال ،وتومئ يف الوقت نفسه إىل األمراض االجتماعية اليت خنرت عظام جمتمعنا الذي
احنسرت فيه معاين الرتاحم والتكافل؛ فاضطر الكثريون إىل سؤال من يعرفون ومن ال
غىن،
يعرفون؛ كما تشري إىل اتساع البون بني طبقات اجملتمع الذي ازداد فيه األغنياء ً
والفقراء فقراً ،بينما كادت الطبقة الوسطى فيه أن تتالشى!
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وأخرياً ،ال أنسى أن أبعث برسالة أخرية إىل من يسألون الناس أن يتقوا اهلل وال
س
يسألوا دون حاجة ،وأذكرهم بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف صحيح البخاري( :لَْي َ

ِ
ِ ِ ِ ِ
ال ِْمس ِك ِ
س لَهُ ِغنًى َويَ ْستَ ْحيِي أ َْو
ين الذي تَـ ُردُّهُ ْاألُ ْكلَةَ َو ْاألُ ْكلَتَان َولَك ِن الْم ْسك ُ
ْ ُ
ين الذي لَْي َ
1
َح ُد ُك ْم َح ْبـلَهُ ،فَـيَأْتِ َي
َال يَ ْسأ ُ
ْحافًا) وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :ألَ ْن يَأ ُ
اس إِل َ
ْخ َذ أ َ
َل الن َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْحطَ ِ
اس
بِ ُح ْزَمة ال َ
ب َعلَى ظَ ْه ِره فَـيَب َيع َها ،فَـيَ ُكف اللهُ ب َها َو ْج َههَُ ،خ ْيـ ٌر لَهُ م ْن أَ ْن يَ ْسأ ََل الن َ
أَ ْعطَ ْوهُ أ َْو َمنَـعُوهُ)(.)2

(  )1رواه البخاري برقم (.)1388

()2رواه البخاري برقم (.)1384
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السكن في أطراف العاصمة :بحث عن الريف المفقود
عندما اقرتح والدي رمحه اهلل شراء تلك القطعة السكنية بأحد أحياء اخلرطوم،
استنكر كثري من األقارب هذا املسلك ،وعدوه إهداراً لألموال يف ما ال طائل من ورائه،
خاصة وأن األرض تقع يف منطقة غري مأهولة بالسكان ،إال من بضع بيوت متفرقة هنا
حي سكين متمدن.
وهناك ،تفتقر إىل أبسط اخلدمات اليت يتطلبها أقل ٍّ
أصر على شراء القطعة السكنية ،بل سارع
ولكن والدي مل يأبه لتلك املزاعم ،و َّ
إىل نقل األسرة للسكن يف املنزل اجلديد الذي شيَّده ،بالرغم من الصعوبات واملخاطر اليت
قد تواجه األسرة يف هذا اِلي الذي يكاد يكون خالياً من السكان!
ولكن ما هي إال سنوات قليلة حىت قفز اِلي قفزات كبرية من حيث املباين
واخلدمات ،فاستطالت فيه العمارات الفخمة ،وانتصبت فيه البيوت الراقية ،وشقت الطرق
املعبدة شوارعه طوالً وعرضاً!
ورويداً رويداً ،صار اِلي قبلة للسكان من املهاجرين إىل العاصمة من الواليات أو
الذين قضوا سنوات عمرهم يف االغرتاب ،وارتفعت أسعار القطع السكنية فيه لتبلغ أرقاماً
فلكية ،وسط دهشة السكان الذين كانوا يرون يف كل يوم عمارة تُشيَّد ،أو طريقاً يُعبَّد ،أو
مؤسسة حتط رحاهلا .وصار الذين كرهوا شراء القطع السكنية باألمس القريب يعضون
على أيديهم من اِلسرة واألسف!
ولكن كان الثمن الذي َّ
قدمه سكان اِلي مقابل اِلياة املدنية أن يتخلوا عن
معامل الريف اليت كانت متيِّز هذا اِلي وكثرياً من أحياء العاصمة اخلرطوم.
ما زلت أذكر تربية األغنام والدجاج واِلمام يف املنازل ،وأذكر التداخل الشديد
بني اجلريان حىت أنك جتد جارك أقرب من قريبك عند احملن وامللح َّمات ،فتتبادل معه الطعام
ُ
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واألدوات واملعدات املنزلية ،وتلجأ إليه يف األفراح واألتراح ،كما يقول املثل( :جارك القريب
وال ولد أمك البعيد).
وشيئاً فشيئاً ،غزت اِلياة املدنية أحياء اخلرطوم ،وتساقطت أشياء الريف اجلميلة
أمام املدنية الطاغية ،فاختفت تربية اِليوانات املنزلية عندما استعاض السكان عن منتجاهتا
باملنتجات املصنعة املعروضة يف البقاالت اِلديثة ،وسكن اِلي سكان جدد بثوا ثقافة
االستقالل عن اآلخرين؛ فإذا التقيت بأحدهم وسألته عن سبب اختفائه تعلل بأنه
مشغول!
والواقع أن كثرياً من اجلريان استقلوا عن اآلخرين حني توفرت هلم وسائل الراحة
والرتفيه يف منازهلم ،من مكيفات وفضائيات وأجهزة حديثة؛ فاستغنوا هبا عن اجلريان،
وصارت بديالً للملتقيات اليت كانت جتمع السكان بشكل يومي ،بل صارت عند بعضهم
بديالً للصالة يف املسجد! ـ عياذاً باهلل ـ
حين الكثريون إىل حياة الريف ،وأن يبحثوا عن أشيائه اليت
ومل يكن غريباً أن َّ
تذكرهم بسنوات الطفولة وذكريات البساطة اخلالية من التكلف واجلفاء اللذين طغيا على
حياة املدينة ..مل يكن غريباً أن يفضل الكثريون السكن يف أطراف العاصمة؛ حبثاً عما
فقدوه يف وسطها ،ملا تتميز به تلك األحناء من احتفاظ مبالمح الريف اليت مل يفقدها
سكاهنا بعد.
إهنا ليست دعوة مناوئة للمدنية والتقدم ،ولكنها دعوة لنعيش الريف يف نفوسنا
إن مل نستطع أن نعيشه يف أحيائنا ..بكل بساطته وشفافيته ..دعوة لنبذ التكلف
والتبذل؛ فهما ليسا من الدين يف شيء ،قال

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
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التعليم في بالدنا :واقع الحال يغني عن السؤال!!..
مما يؤسف له أن التعليم يقع يف ذيل أولويات الدول اإلسالمية والعربية ،مبا فيها
بالدنا بالطبع ،حيث تتذمر وزارات التعليم من شح الدعم ،ويعاين األساتذة واملعلمون من
ضعف التأهيل وضعف العائد املادي ،وتئن اجلامعات واملدارس من تردي البيئة اجلامعية
واملدرسية ،وتشكو املناهج واملراجع من التضارب والتعقيد والندرة وضعف املواكبة
للمستجدات.
وزارة التعليم يف بالدنا ليست من الوزارات السيادية ذات األمهية االسرتاتيجية،
مثل وزارة املالية والداخلية واخلارجية والدفاع ،وإمنا تعد األموال اليت تنفق عليها عبئاً ثقيالً
على ميزانية الدولة ،مع أن هذه امليزانية من أضعف امليزانيات إذا ما قورنت مبيزانية
الوزارات السيادية ،فالصرف على قطاعي التعليم والصحة جمتمعني ال يتجاوز  %3من
مجلة امليزانية العامة يف أحسن االحوال! مع أن املعايري الدولية تؤكد أن ختصيص ثلث
امليزانية للقطاعني يوفر اِلد األدين من تقدمي اخلدمة! ووفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر
يف 2011م عن برنامج األمم املتحده اإلمنائي جاء السودان متذيالً قائمة الدول اليت
تصرف على التنمية البشرية ،حيث كان ترتيبه رقم ( !)169وال غرو يف ذلك؛ فالتعليم
يأيت يف املرتبة رقم ( )50يف االسرتاتيجية القومية الشاملة!
جاء يف جملة (العريب) العدد ( :626بني العامني  1906و1911م كان التعليم
يستهلك ما يصل إىل  %43من ميزانية املدن والقرى اليابانية بشكل عام .وبالوصول
للعام 1906م وجد ضباط التجنيد باجليش أنه كان من الصعب أن جتد أي جمند جديد
جاهالً بالقراءة والكتابة .ويف عام 1913م ،على الرغم من أن اليابان كانت اقتصادياً ال
تزال فقرية جداً ومتأخرة ،فإهنا أصبحت واحدة من أكثر منتجي الكتب يف العامل ،تنشر
كتباً أكثر مما كانت بريطانياً تنتجه ،ح
وض ْعف ما تنتجه الواليات املتحدة آنذاك!)؛ وهذا ما
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يفسر التقدم اهلائل الذي وصلت إليه اليابان اليوم اليت قامت دعائم هنضتها على التعليم،
حيث أنفقت عليه إنفاق من ال خيشى الفقر ،بالرغم مما كانت تعاين منه ،من شظف
العيش وضيقه ..فكان أن حتاملت على نفسها وصربت على املدى الطويل؛ ألهنا
استشرفت آفاق املستقبل بعقول القائمني على أمرها ذات األفق الواسع.
أما األستاذ أو املعلم فحدِّث عن حاله وال حرج :تراجع موقعه ووضعه
االجتماعي ،فصار ال يلجأ إىل سلك التعليم إال من استنفد أكثر سبل الكسب الشريف،
فلم جيد بُ َّداً من التعليم ،إما لعجزه عن إجياد وظيفة أفضل ،أو لضعف تأهيله األكادميي؛
فاألستاذ الذي كان يف موقع اجتماعي مميَّز ،له (شنة ورنة) كما يقولون ،مل يعد يتمتع
بتلك املكانة الغابرة ،وال تلك اهليبة اليت عفا عليها الزمن.
وهذا األستاذ الذي اضطرته الظروف هلذه املهنة اليت مل جيد نفسه فيها ،سيخلو
أداؤه يف الغالب من اإلبداع وتطوير الذات ،وحىت لو استطاع أن يتميز فسيلهث خلف
الدروس اخلصوصية ،وستكل قدماه وهو يسعى من مدرسة ملدرسة ،ومن جامعة ألخرى؛
حبثاً عن لقمة عيش كرمية!
أما اجلامعات واملدارس ،فتعاين بيئتها من الرتهل والرتدي يف املباين واألثاثات؛
وبالتايل يفتقد الطالب إىل التهيئة النفسية اليت متكنهم من استيعاب املواد املقدمة على
النحو املطلوب.
فتدرس تاريخ العلوم ،وليس العلوم املواكبة اليت ميكن أن
وأما مناهج اجلامعات ِّ
تفضي لتقدُّم البالد ورفعتها ،ويسود التعقيد والتضارب يف مناهج املدارس؛ ويغلب على
املناهج يف اجلامعات واملدارس بشكل عام طابع التلقني واِلفظ ،ويغيب أسلوب التدريس
الذي يُ ْذكي يف الطالب روح النقد واملشاركة يف فهم املادة وحتليلها.
لست من املؤمنني بنظرية املؤامرة بشكل مطلق؛ فقد أصبح الكثريون يتخذوهنا
ُ
ذريعة لتربير مشكالهتم اليت عجزوا عن حلها ،ولكن التقارير تشري إىل دور املاسونية يف
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جعل التعليم يف البالد اإلسالمية والعربية فاقداً هلويته ،وغارقاً يف التعقيد والتضارب عرب
أذرعتها املنتشرة يف املواقع القيادية من بين جلدتنا ،كل هذا حىت ال تتفوق بالدنا وغريها
على الصهاينة وأتباعهم!
إذا كانت أمريكا تنفق  %2،8من دخلها القومي على البحث العلمي  -وهذا
ما جعل املراكز العشرة األوىل يف العامل للجامعات األمريكية  -وإسرائيل تنفق  -كما جاء
يف تقرير اليونسكو لعام 2010م  -ما بني  %4،6و %4،8من ميزانيتها على البحث
العلمي ،بينما اإلنفاق على البحث العلمي يف العامل العريب يف أقل مستوى له يف العامل؛
ففي الدول العربية اإلفريقية مل تتجاوز نسبته بني  0،3و %0،4من مجلة الناتج القومي
خالل السنوات ما بني  2002و2007م ،بينما وصل اإلنفاق يف الدول العربية اآلسيوية
إىل  ،%0،1يف الفرتة نفسها ،بينما وصل اإلنفاق على البحث العلمي على مستوى
العامل  %1،7من مجلة الناتج القومي.
إذا كان حال التعليم والبحث العلمي كما ذكرنا ،فكيف لبالدنا وغريها من
الدول العربية أن تلحق بركب الدول املتقدمة وتنهض مبجتمعاهتا ،ما دامت البحوث
تُوضع عندنا يف األضابري واألرفف ،حىت صار األساتذة ال يدققون يف مراجعتها ،والطالب
ال يبذلون فيها جهداً يُذكر حبيث تأيت باجلديد النافع! فما الفائدة من حبوث تُطوى يف
غياهب النسيان واإلمهال؛ فال جتد من يرتمجها على أرض الواقع ،وال من يطبعها وينشرها
على األقل ،حبيث يستفيد منها اآلخرون!
وحنسن أوضاع األساتذة واجلامعات
ما مل نُعحد النظر يف واقع التعليم يف بالدنا ِّ
واملدارس واملناهج والبيئة الدراسية؛ فإن بالدنا ستظل قابعة يف ذيل البالد ،وسيظل تعليمنا
يف مؤخرة ركب التعليم يف العامل كما هو اِلال اليوم بالفعل!
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حين يدعو العلم للرثاء!!
ما يثري حرييت يف بالدنا  -وأكثر بالد املسلمني  -أن القضايا العلمية والتعليمية
تأيت يف ذيل قائمة األولويات ،بالرغم من تصرحيات املسؤولني الذين يؤكدون يف غري حمفل
اهتمامهم بالعلم والتعليم!
ما زال التعليم يف بالدنا قائماً على التلقني ،ال على النقد والتحليل ،بل األدهى
من ذلك أنه صار جتارة ،فالطالب ال يقرأ ويتعلم من أجل العلم ،وإمنا يضع يف نُصبه
الوظيفة اليت ميين نفسه هبا ،ويتعامل مع املنهج واالمتحانات تعامالً جتارياً ،جيعل ختزينه
للمعلومات اليت يتلقاها ختزيناً اضطرارياً سرعان ما يزول بزوال االمتحانات واِلصول على
الشهادات!
ليس االنتشار الكمي ملؤسسات التعليم دليالً على التطور العلمي للبالد ،وإمنا
برؤية نوع ٍية ٍ
التطور اِلقيقي هو الذي يكون مصحوباً ٍ
مبنية على مناهج علمية مواكبة
ومشبحعة ِلاجات اجملتمع يف خمتلف التخصصات ،لكن أن يرى البعض أن انتشار التعليم
ُ
على هذا النحو التجاري هو ظاهرة صحية فهو أمر خيالف الصواب ،وال يعدو أن يكون
ضرباً من التعميم والتجاوز.
يقدم نفسه يف هذا الصدد هو :هل قام املسؤولون عن التعليم
والسؤال الذي ِّ
بدراسة توضح ما هو األثر امللموس الذي أحدثه يف اجملتمع انتشار التعليم بشقيه العام
واخلاص؟!
والذي يريد اإلجابة على هذا السؤال عليه أن ينظر إىل مآل البحوث العلمية اليت
جيريها طالب الدراسات العليا يف خمتلف التخصصات ،حيث تقبع هذه البحوث يف
أضابري األرفف ،أو تبعثر نسخها األصلية يف أحسن األحوال يف أرفف مكتبات اجلامعة
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على حنو ال يشجع على االطالع عليها ،كما عليه أن ينظر يف املستوى العلمي لطالب
املدارس واجلامعات مقارنة هلم مع أكثر الدول ختلفاً يف أوربا مثالً!
والناظر يف حال املعلمني واألساتذة جيد ضعف رواتبهم وسوء أحواهلم املعيشية
بوجه عام ،وبالتايل يكدون ليعملوا أعماالً إضافية يف أكثر من مدرسة أو جامعة .وهذا
بدوره يلقي بظالله على مستوى أدائهم لتصبح املهنة عند أكثرهم جمرد أداء واجب يفتقر
إىل اإلبداع والتميز! كما أن الناظر إىل حال الطالب جيد أكثرهم يتعامل مع املنهج
كعبء ثقيل يريد أن يلقي به يف أقرب سلة مهمالت!
َّ
إن دولةً مثل أمريكا مل تتطور هذا التطور اهلائل يف خمتلف العلوم إال ألهنا تنفق ما

ال يقل عن  %2،8من ميزانيتها سنوياً على التعليم والبحث العلمي ،بينما ال نكاد حنن
ننفق  %0،3من ميزانيتنا على هذا اجملال اِليوي املهم ،ويكفي أن نقول إن أوضاع
املعلمني واألساتذة والباحثني يف بالدنا تدعو للرثاء ،ورمبا جتد تاجراً من أصغر التجار
يفوق دخله دخل العلماء والباحثني واملعلمني الذين مل جيدوا يف العلم والتعليم ما يسد
رمقهم!
إن التمكني اِلقيقي ال يكون باخلطب الرنَّانة وال بالتنطع واملكابرة ،كما ال يكون
بالتسلح باألسلحة اليت نستجلبها من الغرب ونفاخر هبا؛ بل التمكني اِلقيقي يكون
بإعالء راية العلم بشقيه الديين والدنيوي ،واإلنفاق عليه إنفاق من ال خيشى الفقر ،فهو
وجل أن يأخذ بأيدينا إىل مرايفء الرخاء والسؤدد واألمن .ويكفى
الكفيل بعون اهلل َّ
عز َّ
شرفاً أن أوىل اآليات اليت جاء هبا القرآن الكرمي كانت حتض على العلم :ﭐﱡﭐﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ(.)1

)[)1سورة العلق :اآليات .]3-1
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الشارع العام أم الخاص؟!!
يف رأيي أنه ينبغي إعادة تسمية شارعنا العام ليسمى (الشارع اخلاص) ،أو أي
تعد وجتاوز للحدود!
تسمية أخرى تليق مبا حيدث فيه من ٍّ
كنت تسري بسيارة يف شارع اإلسفلت ،فكن على حذر ممن سيقطع شارعك
إذا َ
فجأة لـ(خيطف) الشارع أو (يسرقه) كما يقولون! وإذا أخطأت يف حق أحد أو أخطأ
أحد يف حقك ،فكن على استعداد يف كلتا اِلالتني لتلقي الشتائم واإلساءات بصدر
رحب! وإذا كنت تقود سيارتك وسط األحياء فكن على حذر من اِلفر اليت أحدثها
سكب مياه (البالوعات) ،ومن (املواسري) اليت تغرق الشارع باملياه اآلسنة! هذا إن كنت
حمظوظاً فلم جتد الشارع مغلقاً بفعل ُسَر حادق فرح أو عزاء ،أو تلَّة من األتربة والطوب
تُستخدم يف البناء! واألهم أن حت َذر ممن سيقطع عليك الطريق فجأة من الرجال والنساء
واألطفال.
كنت تسريُ راجالً فخذ حح ْذرك أسفل منك حىت ال تسقط يف مصرف
أما إن َ
مفتوح الغطاء ،أو حفرة يف وسط الطريق؛ وخذ حح ْذرك أمامك حىت ال تصدمك سيارة
متخطية ،أو قادمة عكس االجتاه الصحيح ،أو (درداقة) يف السوق ،أو دراجة (خبارية أو
هوائية) يقودها صاحبها يف هتور ودون مباالة!
وعليك أن تكثر من غض البصر كي ال تقع عيناك من حني آلخر على نساء
تعف عن لبسها احملارم يف البيوت! كما عليك االبتعاد عن أماكن
يلبسن مالبس ُّ
املشادات واملشاجرات اليت صارت أمراً معتاداً ،وتاليف التجمعات اليت تلتف حول
الدجالني الذين يروجون  -جهاراً هناراً  -للسحر والشعوذة ،وال تنسى أن تتمالك نفسك
حىت ال تتقيأ من رؤية القمامة واألوساخ ومياه الصرف الصحي يف كل مكان!
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الشارع العام فقد هيبته واحرتامه عندنا ،وأُريق ماء وجهه فلم يعد يأبه له -إال من
رحم  -وضاعت (عموميته) حتت وطأة االنتهاكات املتوالية! فبيوتنا أنظف منه ،وتعاملنا
فيها خري من تعاملنا فيه ،واحرتامنا هلا أكرب من احرتامنا له ،وقد قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم حني سئل عن حق الطريق( :غض البصر ،وكف األذى ،ورد السالم ،وأمر
باملعروف ،وهني عن املنكر)(.)1
الشارع العام ينبغي أن يكون عنواناً لالنضباط والنظام والنظافة واألدب؛ فهو
مقياس لتديننا وتقدمنا اِلضاري ،وما دام (عاماً) وملكاً للجميع ،فيجب أال يأيت فيه
أحدنا مبا يؤذي مشاعر اآلخر ،أو يضره يف جسده وماله.
ويشرتك يف املسؤولية اِلكام واحملكومون الذين جيب أن يعملوا  -على السواء -
لتعزيز مكانة الشارع العام؛ ليصبح واجهة حضارية ،ومنوذجاً أخالقياً رفيعاً.

( )1رواه البخاري برقم (.)5875
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نحن والمواصالت!!..
إذا كان اإلنسان يقضي ثلث حياته يف النوم ،فإن ُجل السودانيني – إال من رحم
 يقضون ما ال يقل عن عُشر حياهتم يف املواصالت!معاناة املواصالت يف السودان اليت تتكرر بصفة يومية ،جتعل الفرد رهن ظروفها
معني ،فقد جتد البص أو
وتقلباهتا الكثرية اليت ال حيدها قانون ثابت ،وال حيكمها ضابط َّ
اِلافلة ببساطة ويسر يف أحد األيام ،فتأيت يف اليوم التايل  -يف ذات التوقيت  -لتقف يف
احملطة نصف ساعة أو يزيد دون أن يفتح اهلل عليك مبقعد ٍ
خال يف بص أو حافلة! لذا ال
سألت سودانياً :كم تستغرق املواصالت من وقتك يومياً؟ فقال لك :ساعتني
تستغرب إذا َ
أو ثالث ،أو قال :ثالث ساعات أو أربع!
مشكلة املواصالت يف بالدنا تتعلق يف رأيي بأبعاد ثالثة :الراكب والعربة والطريق؛
فالراكب تبدأ معاناته باالنتظار يف املوقف أو احملطة – خاصة يف أوقات الذروة  -لوقت
حر الشمس وهليبها دون أن جيد ظالً
قد ميتد إىل ساعة أحياناً ،ورمبا كان انتظاره حتت ِّ
يتفيؤه!
أما عربة املواصالت ،فسواء كانت بصاً أو حافلة ،فقد تكون يف كثري من األحيان
غري جمهزة من حيث النواحي امليكانيكية ،فال تعجب إذا تعطلت ،فاضطر الركاب إىل
االستعانة بعربة أخرى بعد عنت ومشقة! كما أهنا غالباً ال تكون مهيأة حبيث جتلب
الراحة للركاب ،فصار معتاداً أن ترى هيكلها متهالكاً ،ومقاعدها متداعية وضيِّقة ،أما
التكييف فال يكاد حيلم به أحد! هذا غري إمهال نظافتها ،إما من قبل سائق العربة ،أو من
الركاب الذين يأكلون املكسرات ،ويرمون هبا يف داخلها ،فإذا استنكرت على أحدهم
قال :وماذا يفعل الكمساري (مساعد السائق)؟! ملاذا يتقاضى أجراً؟! أليس لكي ينظف
هذه العربة؟!
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مث بعد كل هذه الطوام يقف البص أو اِلافلة على حنو عشوائي ،كيفما اتفق،
ليلتقط الركاب ،دون التقيد مبحطات وال مواقف ،فتصل العربة إىل حمطتها األخرية بعد أن
ينام الركاب ويستيقظوا! هذا إذا مل يتعرض هلا شرطي املرور؛ لكوهنا غري مرخصة ،أو ليس
لسائقها رخصة قيادة؛ فيزيد التأخري تأخرياً!
أما الطريق الذي تسري عليه املواصالت ،فهو عبارة عن شوارع ضيِّقة ،مألى
باِلفر ،والرتميمات ،واملطبات ،واملقاطعات ،تعج باالزدحام ،وتضج بالتلوث الذي ختلفه
عوادم السيارات ،وبالضوضاء اليت حتدثها أبواقها ،فضالً عن صراخ السائقني الذين
يتبادلون عبارات الشتم واللعن مع بعضهم البعض ،أو مع املارة ،خاصة يف التقاطعات
وأماكن الزحام!
املواصالت يف البالد املتطورة وسيلة من وسائل املتعة ،والراحة ،واهلدوء ،والنظام،
والسلوك اِلضاري الراقي يف التعامل مع اآلخرين ،حىت آثر الكثريون ترك سياراهتم اخلاصة
ليستخدموا املواصالت العامة؛ فكل حمطة هبا أماكن مرحية لالنتظار ،فتجد كثرياً من
املنتظرين يستفيدون من أوقاهتم يف القراءة واملطالعة ،وكل بص أو حافلة له موعد حمدد
للتحرك والوصول ،وإذا وقف يف حمطة من احملطات ،فإن الركاب يصطفون تلقائياً يف
طابور منتظم ،حىت جيلس كل منهم يف مقعده ،ال كما حيدث عندنا ،إذ يتزاحم الناس -
رجاالً ونساءً  -من أجل اِلصول على مقعد ،فيحصل األقوياء وحدهم على املقاعد،
بينما يفضل البعض حجز مقاعدهم عن طريق القفز من النافذة ،أو بوضع حقائبهم
اخلاصة على املقاعد ،وقد جيلس بعضهم فرحاً باِلصول على مقعد ،فيتحسس جيبه
ليجد أنه قد نُشل!
مزودة بوسائل الراحة ،من حيث
ويف تلك الدول املتقدمة ،تكون املواصالت َّ
املقاعد الوثرية والتهوية النظيفة املناسبة ،ال يسمح فيها للسائق أن ي ح
سمع الركاب شيئاً
ُ
وقل أن جتد فيها من يضيِّع وقته
عرب مذياع اِلافلة أو مسجلها مراعاة الختالف األذواقَّ ،
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فجل الناس مشغولون ،إما مبطالعة كتاب أو تصفح اإلنرتنت عرب
يف ما ال طائل من ورائهُّ ،
اجلوال ،أو غري ذلك من اهلوايات املفيدة ،ال كما يفعل كثري منا ،ممن يضيعون أوقاهتم يف
االلتفات مينة ويسرة ،أو يف االنشغال باآلخرين ،أو التفكري يف مهوم اِلياة اليت ال تزول
مبجرد التفكري فيها ،ولو كنا ممن يستغل أوقاهتم استغالالً أمثل ،لكان جمموع هذه
الساعات اليت تضيع منا يومياً سبباً يف حفظ القرآن الكرمي ،وقراءة الكتب واجمللدات،
واِلصول على أرفع األومسة والشهادات ،ولكنه ضعف اهلمة ،ووضاعة الغايات!
والعجيب بأننا نتعذر بعد ذلك كله بقلة وقت الفرا  ،مع أننا يف حقيقة األمر
ُحرمنا الربكة يف األوقات ،حني مل ندرك قيمتها وأنفقناها بسخاء يف ما ال يعود علينا بنفع
وال فالح! فكان أن سبقتنا دول غربية ال تدين بديننا ،ولكن أفرادها يتصفون يف جانب
الصدق ،والنظام ،وتقييم الوقت ،وترك ما ال يعين؛ مبا كان أحرى باملسلم أن يتصف به.
حنن يف حاجة إلجياد حلول ختفف عن كاهل الناس معاناة املواصالت اِلالية،
وجتعل منها وسيلة الستثمار الوقت واالستفادة منه؛ وذلك بإجياد خطوط دائرية ،وتوسعة
الشوارع وإنارهتا ،ووضع ضوابط مشددة الختيار السيارات اليت تعمل يف املواصالت،
تشمل جاهزيتها من النواحي الفنية ،وامليكانيكية ،والشكلية ،وتوفُّر وسائل الراحة هبا،
املارة ،وتعمل على ترقية
وهتتم بتدريب السائقني ومساعديهم يف فن التعامل مع الركاب و َّ
سلوكهم ،عالوة على تنويع خيارات املواصالت ،بإدخال وسائل مثل املرتو والرتام لتسهم
يف رفع العبء عن الركاب.
فعلى القائمني على األمر أن يستشعروا مسؤوليتهم اليت سيسألون عنها أمام اهلل
تعاىل ،فيعمدوا إىل االضطالع بأدوارهم جتاه من جعلهم اهلل تعاىل حتت مسؤوليتهم؛ حىت
تكون املواصالت مظهراً من املظاهر اِلضارية ،ال صورة من الصور السالبة املؤسفة.
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مواصالتنا :هل بقي من الكرامة شيء؟!
كنت من القلة القليلة اليت متلك سيارة فامحد اهلل الذي عافاك مما ابتلى به
إذا َ
غريك ،أما إن كنت من الذين اعتادوا ركوب املواصالت فاسأل اهلل أن جيريك يف مصيبتك
ويبدلك خرياً منها؛ ألنك ال متلك قرارك ،وال وقتك ،وال كرامتك!

المواصالت والوقت:

ما دمت تستخدم املواصالت فأنت ال متلك وقتك؛ َّ
ألن تضييع األوقات مسة
بارزة يف مواصالتنا ،فإن خرجت من بيتك فال تعجب إن وقفت باحملطة ما يقارب الساعة
يف انتظار املواصالت اليت تشح أحياناً ،أو تأيت ممتلئة ،أو تنعدم ،وقد ميتد انتظارك حىت
يفوتك املوعد الذي تريد اللحاق به ،وقد جتد مقعداً ،لكن اِلافلة تكثر الوقوف ُلرتكحب
ح
يصعد ،ليضيع من وقتك الكثري؛ حىت صار من املعتاد
فيها من يرَكب ،وتُصعد إليها من َ
(تأخرت بسبب املواصالت)!
أن يقول أحدنا:
ُ
وقد تأيت اِلافلة العامة ،وتقف إىل جانبك ،لكن صاحبها يتعذر بأنه ال يعمل؛
دون ذكر سبب ،وقد يتعلل بأنه يريد أن يفطر أو يشرب الشاي ،أو يصلح ما تعطل من
عربته!
ويف البالد الراقية تأيت كل حافلة إىل احملطة يف وقت حمدد دقيق خيتلف من حافلة
ألخرى ،وتصل كل حافلة إىل حمطتها األخرية يف وقتها احملدد هلا ،ومن حق كل مواطن أن
يرفع شكوى يف اِلافلة اليت تأخرت عن موعدها ،ولو دقيقة واحدة؛ فكل شيء يسري
بنظام بديع متقن.
المواصالت والسمع:
وإذا قدِّر لك أن جتد مقعداً يف املواصالت ،أو مكاناً تقف فيه (مشاعة) فثق أنك
ال متلك مسعك؛ ألن هذا األمر مرتوك لسائق اِلافلة ،فهو الوحيد الذي حيق له أن
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يُ ْس حم َعك ما يشاء ،بأي درجة من الصوت تعجبه ،وحىن إن اعرتضت فقد ال يأبه لك،
مع أن كل بالد العامل املتحضر يسود اهلدوء يف مواصالهتا العامة ،إذ ُمينع تشغيل أي
صوت فيها احرتاماً خلصوصية كل إنسان ،فمن الناس من يريد أن يقرأ ،ومنهم من يريد
أن يتأمل ،أو يشاهد ما حوله من مناظر ،أو يفكر يف أموره اخلاصة ،ومنهم املريض،
ومنهم من ال حيب االستماع للغناء ،ومنهم من يستمع ولكن ال يعجبه الفنان الذي يصر
سائق اِلافلة على فرضه!
المواصالت والمال:
كنت ممن يتنقل عرب املواصالت؛ فأنت ال تأمن على مالك وال أغراضك ،إذ
وإذا َ
أنك قد تفقد مالك أو جوالك أو مقتنياتك يف أي ِلظة ،إما بالنشل ممن يستغلون الزحام
من النشالني – وما أكثرهم  -أو بسقوط بعض ما متلك داخل اِلافلة دون إمكان العثور
عليه مرة أخرى!
ٍ
عجب أنك
وقد ختسر مالك بكثرة الركوب والنزول من املواصالت املكلِّفة ،ومن
إذا أردت أن تصل إىل منطقة قريبة قد تستغل عدة حافالت من أجل الوصول إليها،
وكأن فكرة اخلطوط الدائرية اخرتاع مل يصل إلينا حىت اآلن!
المواصالت واالستغالل:
ض لالستغالل يف كل
وإذا كنت من املتواصلني باملواصالت العامة؛ فأنت ُم َعَّر ٌ
ِلظة؛ ألن سعر التذكرة يف اِلافلة ليس ثابتاً ،وإمنا يتغري من وقت آلخر ،فقد ترتكه بسعر
يف الصباح ،وتعود لتجده قد زاد يف املساء حبجة أن الوقت تأخر ،أو يف ِلظات الذروة
حني تقل اِلافالت ويستغل السائقون زحام الناس وتصببهم عرقاً حتت لفحات الشمس
احملرقة ،وتعبهم من طول االنتظار؛ وبالتايل استعدادهم لدفع ما ُميلَى عليهم!
كما يزيد السعر عند قلة الركاب حني َّ
يتعذر السائق بأنه سوف يرجع يف رحلة
العودة فارغاً من الركاب ،أو بعدد قليل منهم!
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وال تسلم بعد ذلك كله من حرب نفسية حني يرفض السائق العمل – خاصة
يف أوقات الزحام  -أو يضغط على دواسة الوقود وجيعلك تركض خلف اِلافلة يف مشهد
مهني للكرامة! مما يدفع بالتساؤل :أين دور اجلهات املسؤولة؟! وأين دور ما يسمى
بالنقابات يف ضبط هذه الفوضى؟!
ح
وإذا
تس ْل بعد ذلك إن كان حمطماً أو مهرتئاً
َ
حصلت على مقعد فامحد اهلل ،وال َ
أو متسخاً باألتربة أو الزيوت!

المواصالت واإليثار:
يعز اإليثار ،فالقوي يركب قبل الضعيف ،والصغري قبل الكبري،
ويف املواصالت ُّ
والرجال ال يتيحون فرصة للنساء ،ومن استطاع أن يضع حقيبته أو بعض مقتنياته عرب
نافذة اِلافلة ،أو حىت القفز عربها إىل الداخل حبركة هبلوانية (قردية) فقد حجز مقعداً! أما
يف بالد العامل املتقدم ،فاجلميع ينتظمون يف طابور حبسب أسبقيتهم للوصول إىل اِلافلة!
المواصالت والفتن:
وإذا كنت من مرتادي املواصالت ،فعليك بالتحكم يف مشاعرك ما استطعت،
وأن تغض بصرك فإنك ال متلك نفسك من الفتنة ،فال يكاد يسلم بصرك من الوقوع على
مشاهد التربج الفاضح واالحتكاك بني الرجال والنساء دون ضابط ،وإن أطلقت لبصرك
العنان ،أو اجنرفت مع اإلغراءات لعدت إىل بيتك حممالً برصيد وافر من الذنوب
والسيئات!
ختاماً:

مواصالتنا حباجة حقيقية إلعادة تأهيل ،وضبط ،وتنظيم ،وتقنني؛ حىت تكون
حمفزة للعمل واإلنتاج ،ال مثبطة للهمم ومزهدة يف العطاء ،وهذا هو دور اجلهات املسؤولة
– سواء كانت حكومية أو نقابية  -أمام اهلل تعاىل قبل مسؤوليتها أمام الناس عن هذه
املواصالت اليت ال حتفظ ألحد كرامته ،وال حترتم وقته ،وال تقدر خصوصيته ،وقد قال
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وت َو ُه َو
وت يَـ ْو َم يَ ُم ُ
(ما ِم ْن َع ْب ٍد يَ ْستَـ ْر ِع ِيه اللهُ َر ِعيةً يَ ُم ُ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :
ِ
غَ ٌّ ِ ِ ِ ِ
ْجنةَ)(.)1
اش ل َرعيته إِال َحرَم اللهُ َعلَْيه ال َ

) )1رواه مسلم برقم (.)142
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هل نحن عرب أم أفارقة؟!
 (حنن لسنا عرباً ،فلماذا يصر البعض على جماراة العرب يف اللغة العربية؟!)هذا السؤال سألين إياه أحدهم عقب خروجنا من احتفال أقيم لتكرمي الطالب
الذين مثلوا جامعة اخلرطوم فحصلوا على املرتبة األوىل يف املسابقة الدولية للمناظرة باللغة
العربية الذي شاركت فيه ثالث وأربعون جامعة من خمتلف أحناء العامل يف دولة قطر.
وأعاد هذا السؤال إىل الذاكرة سؤاالً ممجوجاً لطاملا طرحه املثقفون :هل حنن عرب
أم أفارقة؟ وأعجبتين يف هذا الصدد مقولة للدكتور حيدر إبراهيم  -الذي أختلف معه يف
كثري من املرجعيات واملنطلقات؛ لكونه يسارياً ،بل ماركسياً كما ذكر يف إحدى
الصحف! – حيث قال( :اِلديث عن اهلوية هو حديث العاطلني ،فلو كانت هنالك
تنمية حقيقية ملا انشغل الناس مبثل هذه األسئلة).
وقد أصاب د .حيدر إبراهيم إىل حد كبري يف ما ذهب إليه ،فقد صرف املثقفون
أوقاهتم وسودوا الكتب والصحف لإلجابة عن سؤال اهلوية ،وهل حنن عرب أم أفارقة ،بل
وداع للعروبة ،وموفِّق بني االثنني ،مثل
داع لألفريقانيةٍ ،
وأنشؤوا املدارس الفكرية ،من ٍ
مدرسة الغابة والصحراء اليت ترى بأن السودان عريب إفريقي.
والسؤال الذي يرتاءى يف ثنايا هذا السياق هو :ما اجلدوى من اِلديث عن
اهلوية؟ هل إذا عرفنا من حنن :سيؤدي ذلك إىل حل مشاكلنا ،وتناسي خالفاتنا ،والتفاتنا
للبناء والتعمري والتنمية ،ليسود السالم واالستقرار ربوع البالد؟!
أصاب د .حيدر يف اجلزئتني :أوالً حني ذكر أن حديث اهلوية هو حديث
العاطلني ،وثانياً حني ذكر أنه لو كانت هناك تنمية حقيقية ملا انشغل الناس باِلديث عن
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اهلوية؛ فالتنمية إذا كانت متوازنة ومستدامة ،فإهنا تعين تقليص الفوارق بني الناس ،وبالتايل
إزالة الغنب بني خمتلف شرائح وطبقات وقبائل اجملتمع.
حديث اهلوية ال حيتاج – يف رأيي – إىل كثري كالم وال جمادالت ومناقشات ال
صرف فيها الوقت واجلهد واملال لتجيب عن سؤال:
طائل من ورائها ،وال مدارس فكرية يُ َ
هل حنن عرب أم أفارقة ،أم عرب وأفارقة.
حنن ببساطة لسنا عرباً وال أفارقة بل سودانيون ،والسودانية هي قومية جتمع يف
داخلها شىت القبائل يف مشال السودان وجنوبه وشرقه وغربه ،نتجت من امتزاج الثقافة
األفريقية بالعربية ،ومصاهرة الدماء األفريقية للدماء العربية ،لذا فالسودانيون الذين يقولون
بأهنم عرب خمطئون ،كما أن السودانيني الذين يقولون بأهنم أفارقة خمطئون.
ح
اللغات األخرى خمطئون؛ ألن اختالف هذه اللغات ينبغي أن
صون
والذين يـُ ْق ُ
يكون اختالف تنوع ال اختالف تضاد ،ويف املقابل خيطئ من حياول إقصاء اللغة العربية؛
فهي لغة التواصل ووسيلة التعايش اليت جتمع مئات القبائل اليت تعيش يف السودان،
وتتحدث بلغات وهلجات متعددة ،واألهم من ذلك أهنا لغة القرآن وأداة فهمه وفهم
السنة املطهرة؛ وهي بالتايل نعمة وليست نقمة ،وينبغي أن تكون جسراً للحوار والتعايش
السلمي ،ومرآةً للتعدد العرقي والثقايف الذي مييِّز السودان عن غريه ،حبيث يكون هذا
التعدد أداة إلثراء العربية ال إفقارها.
وأضيف إىل ما قاله د .حيدر أنه لو كان هناك تطبيق حقيقي وعملي ملبادئ
اإلسالم ملا كانت هذه التعددية العرقية والثقافية عامالً من عوامل التناحر والتباغض
والتفاخر ،بل كانت ستُ ُّ
عد عامالً من عوامل االنسجام والتعارف والتآلف بني الناس ،فاهلل

وجل
َّ
عز َّ

ﱯﱱ
ﱰ
يقول:ﭐﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱵﱷﱸ
ﱶ
ﱲﱳﱴ

ﱹ ﱺﱠ(.)1

)[ )1سورة اِلجرات :اآلية .]13
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ولو كان هناك استصحاب لقيم اإلسالم ملا كان معيار التفاضل بني الناس اجلنس
أو القبيلة أو السحنة أو املستوى االجتماعي؛ وذلك لآلية السابقة ،ولقول النيب صلى اهلل
عليه وسلم( :ال فضل لعربي على عجمي ،وال لعجمى على عربي ،وال ألبيض على أسود،
وال ألسود على أبيض ،إال بالتقوى ،الناس من آدم ،وآدم من تراب)(.)1

)( )1رواه الرتمذي برقم ( ،)3270وحسنه األلباين.
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واحد ..صفر ..واحد!!..
(واحد ..صفر ..واحد) ليس نظرية معقدة يف الرياضيات ،وال شفرة من
الشفرات يصعب فكها ،وإمنا هو ببساطة برنامج غذائي معروف لدى طالب اجلامعات
املقيمني بالداخليات.
فقد صليت املغرب ذات يوم مبسجد إلحدى الداخليات ،وبعد الصالة التقيت بأحد
املعارف ،فدعاين لتناول الطعام ،فاستغربت ألن الوقت مل يصادف وجبة من الوجبات،
ونظرت يف املطعم فإذا هو مكتظ بالطالب ،فسألته وقد غمرتين الدهشة:
 هذه الوجبة اليت تريد تناوهلا بعد صالة املغرب :هل هي غداء أم عشاء؟!فقال يل ببساطة:

 غداء وعشاء ،فنحن نعمل بنظام (واحد صفر واحد).وفهمت منه أن الرقم واحد يعين وجبة ،والرقم صفر يعين أن ال وجبة؛ أي أن
هؤالء الطالب يتناولون وجبتني ،فيتنازلون عن الغداء ،ويتناولون العشاء مبكراً حىت
يسد خانة الغداء والعشاء معاً! وما ذلك إال لضيق اليد وقلة اِليلة!
(شنَّةٌ َوَرنَّةٌ) ،وكانت
وطارت يب الذاكرة إىل زمان غابر كان للطالب اجلامعي فيه َ
الداخليات عبارة عن فنادق (مخس جنوم) كما يقولون ،حىت إن أقارب الطالب كانوا
يزوروهنم من حني آلخر حىت يستمتعوا بلذيذ الطعام وطيِّب الشراب! لذا كانت
جامعاتنا يف مقدمة التصنيف العاملي للجامعات ،بينما أصبحت اليوم ال تُذكر حىت
يف املائة األوائل!
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ولألسف التحقنا باجلامعات لنجد أن املنابع قد ُجفِّفت ،وأن الطالب اجلامعي
املقيم بالداخليات ،بعد أن كان جاذباً لإلعجاب واالحرتام ،صار مثرياً للشفقة
والرثاء!
وهكذا اهتمت سياسة التعليم العايل بالكم ،وأمهلت الكيف ،فبنت عشرات
مقوم من مقومات العملية التعليمية يُعول
اجلامعات واملعاهد العليا ،لكنها أمهلت أهم ِّ
عليه يف قيادة األمة وهنضة اجملتمع :أمهلت الطالب اجلامعي الذي يعترب رأس املال
اِلقيقي الذي ال يقدر بثمن ،فما فائدة البنيان إذا أمهلنا اإلنسان؟! وما جدوى
الكتل اخلرسانية إذا أغفلنا العقول البشرية؟!
توجه طاقاهتا ومواردها للتنمية
األمة اليت ال تُويل عنايتها لطالب العلم فيها ،وال ِّ
قصي
البشرية أمة ال تستحق أن تعيش إال يف ذيل األمم ،ومؤخرة التاريخ ،يف ركن ٍّ
مظلم!
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وظائف شاغرة أم ضمائر فارغة؟!
تفرخهم جامعاتنا باآلالف كل عام إعالنات الوظائف
يقرأ اخلرجيون الذين ِّ
الشاغرة على صفحات الصحف ،فيداعبهم األمل يف شغل إحدى هذه الوظائف
وخميلتهم تنسج أحالماً وردية عن مستقبل مشرق مفعم بالسعادة والطمأنينة.
ويُعحد هؤالء اخلرجيون شهاداهتم واألوراق الثبوتية الالزمة ،ويسارعون للوقوف يف
ميين نفسه بوظيفة يف إحدى الشركات ،ولكن
صف الوظائف الطويل ،وكلٌّ ينتظر دوره و ِّ
أغلب هؤالء ال يدري أنه قد خسر املال الذي نسخ به شهاداته وركب به املواصالت،
كما خسر وقته الذي ضيَّعه يف الوقوف يف الصفوف ،ويف نسج األحالم املالئكية دون
طائل!
حكى أحد العاملني بإحدى الشركات أهنم أعلنوا ذات يوم عن وظائف بالشركة،
فجاءهتم مئات الطلبات للتقدمي هلذه الوظائف ،مع أن أمرها كان قد حسم منذ أكثر من
شهر ،وتقلد أصحاهبا مناصبهم! وعندما سئل عن السبب ذكر بأهنم يفعلون ما يقتضيه
القانون باإلعالن عن الوظائف ،ولكن االختيار أمر خيص الشركة!
قلت :سبحان اهلل! إىل هذه الدرجة يصل االستخفاف بالناس؟! ما ذنب هؤالء
الذين غُِّرر هبم ليصبحوا ضحية للتحايل على القوانني واحملسوبية؟!
هكذا يتحايل أصحاب النفوس الضعيفة والقلوب املريضة على القوانني ،ال
يراعون سوى مصاِلهم ،وال يأهبون ملن يروح ضحية خداعهم وغشهم ،و(من غشنا ليس
منا)( ،)1كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

))1رواه البخاري برقم(.)101
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إن أزمة الضمري اليت صارت عند الكثريين أمراً معتاداً ،حىت َمسى أصحاهبا التحايل
ذكاءً ،والتالعب مبصائر الناس حذقاً ،هذه األزمة تنم عن ابتعاد أصحاهبا عن الدين،
وجل الذي حرم الظلم على نفسه وجعله حمرماً على الناس.
ونسياهنم ملراقبة اخلالق َّ
عز َّ
وفوق ذلك كله ،نسي هؤالء املخادعون أن األمور دول ،وأهنا ستؤول إىل غريهم
كما آلت إليهم ،كما نسي هؤالء دعوة املظلوم اليت قال عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلمِ :
(اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اهلل حجاب)( ،)1هذه الدعوة اليت خترتق
اِلُ ُجب ،فيستجاب لصاحبها ،وإن كان كافراً ،ناهيك عن أن يكون مسلماً .والواقع
يبني لنا أن كثرياً من هؤالء الظلمة قد ابتالهم اهلل باألمراض املزمنة واملشاكل اليت
املشاهد ِّ
ال أول هلا وال آخر؛ لتذهب أمواهلم اليت مجعوها من غش الناس هدراً ،ال يذوقون هلا
طعماً ،وال جيدون هلا لوناً وال رائحة.
هل للمسؤولني أن يعيدوا النظر يف مدى تطبيق القوانني اليت حتمي حقوق
اخلرجيني يف التوظيف واملشاركة يف تنمية اجملتمع حىت ال تكون حرباً على ورق؟ وهل
للقائمني على أمر الوظائف أن يعيدوا حساباهتم وميلؤوا ضمائرهم الفارغة من مراقبة اخلالق
وجل؛ فيُشغحلوا الوظائف الشاغرة مبن يستحقها ،دون متييز وتزييف؟!
َّ
عز َّ

( (1رواه مسلم برقم (.)1563
180

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مرافئ وشرفات

الخطة (ب)!!..
يف أعقاب االرتفاع اجلنوين لألسعار بعد انفصال اجلنوب ومعه آبار البرتول ،ورفع
الدعم عن احملروقات؛ اتصل أحد الشباب بصديقه وسأل عن حاله فأجاب:
 بعد ده فكرنا يف اخلطة (ب). وما هي اخلطة (ب)؟! -برة.

 ؟؟!!ودهش ذلك الشاب؛ ألن صاحبه  -حسب علمه  -يعمل يف وظيفة مرموقة؛
وتساءل يف نفسه :إذا كانت هذه األوضاع األخرية قد دفعت أمثال هذا الشاب إىل
اجلدي يف الغربة ،فماذا يفعل الشباب الذين يعملون يف وظائف متدنية الدخل،
التفكري ِّ
أو الذين ال جيدون عمالً؟!
ومل يكن هذا الشاب بدعاً من أبناء جيله ،فقد فكر كثريون مثله يف العمل خارج
السودان وهم يرددون عبارات مألوفة مثل (البلد دي ما بتتقعد) ،و(حننا بنضيع زمنَّا
ساكت) ،و(أخري نكسب زمنا) ،و(البلد دي بقت صعبة) ،هذا غري العبارات النابية اليت
ال خيلو بعضها من لعن وشتم وسب!
منذ فرتة قرأنا ومسعنا عن هجرة حواىل مخسة آالف طبيب إىل إحدى الدول
اخلليجية ،وبني كل فينة وأخرى نسمع هبجرة عقولنا وسواعدنا إىل خارج البالد ،غري
آسفني على بلد عجز عن استيعاهبم وإشباع طموحاهتم .واألدهى من ذلك أن إحدى
الصحف طالعتنا خبرب حزين :ثالثة آالف تأشرية للخارج يومياً جبهاز شؤون السودانيني
العاملني يف اخلارج (املغرتبني)! وأوردت صحيفة (األهرام اليوم) بتاريخ  1مايو 2013م،
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نقالً عن وزيرة تنمية املوارد البشرية أن عدد املهاجرين السودانيني عام 2012م بلغ
91936شخصاً!
حب الوطن عن شبابنا
والسؤال الذي يرد إىل اخلاطر يف هذا السياق :ملاذا يغيب ُّ
حىت ال تكاد جتد شاباً يرفض فرصة للعمل خارج السودان براتب مغ ٍر حبجة أنه يريد أن
يسهم يف بناء وطنه ،أو ألنه يشعر أن لبالده حقاً عليه ،أو أهنا حتتاج إىل فكره وجهده!
عول عليهم يف
فهل هو خلل يف الرتبية الوطنية جعل البالد هتون على شباهبا الذين يُ َّ
هنضتها؟ أم هو عجز القائمني على األمر عن توظيف عقول وطاقات الشباب كما
ينبغي.
بالدنا غنية بثرواهتا الطبيعة ،ولكن ثروهتا اِلقيقة تكمن يف ثروهتا البشرية اليت تُعد
الركيزة الفعلية للتنمية والنهضة؛ وكل البالد اليت هنضت وارتقت قامت هنضتها يف املقام
األول على رأس املال البشري قبل أن تقوم على الثروات الطبيعية؛ بدليل أن كثرياً منها ال
ميلك ثلث ما لدينا من ثروات طبيعية وزراعية وحيوانية.
حينما سئل األب الروحي لنهضة ماليزيا مهاتري حممد عن سر هذه النهضة اليت
مشلت مناحي اِلياة كافة ،مل يُ حرجع السبب إىل الثروات الطبيعية اليت حباها اهلل هلذا البلد،
أو اخلطط االسرتاتيجية اليت استخدمها خرباء التنمية ،بل قاهلا كلمة واحدة خلصت كل
شيء (التشجيع) ،تشجيع العقول والطاقات البشرية واملشاريع اهلادفة اليت هي قوام التنمية
وركيزهتا الفعلية.
فهل يعي القائمون على األمر ذلك ،ويعمدون إىل إقامة املشاريع اليت تعتين ببناء
اإلنسان وتطويره قبل بناء املشاريع التنموية واإلنشائية؟ وهل يعملون على تشجيع وتفجري
الطاقات والعقول البشرية قبل تفجري ثروات باطن األرض وظاهرها؟!
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مالبس أنيقة وابتسامات عريضة!!..
وجلت إىل ُسرادق ذلك اِلفل املرتف ،وقد
كنت أرتدي مالبس أنيقة حني
ُ
خامرين شيء من الزهو وأنا أتطلع إىل مالبسي وحذائي الالمع بفعل الطالء.
وتوجهت بثقة إىل أهل (العريس) اجلالسني يف مقدمة السرادق الستقبال الزائرين،
ُ
فإذا يب أفاجأ بنهوضهم ملصافحيت حبرارة .وعانقين أحدهم بشدة وهو يبتسم ابتسامة
عريضة ،فقلت يف نفسي وأنا أتطلع إىل وجهه يف دهشة :هل هذا الرجل يعرفين؟!
وحاولت جاهداً أن أتذكر مىت تعرفت إليه ،ولكن دون جدوى!
وجلست إىل إحدى املوائد الفخمة وأنا أتطلع يف إعجاب إىل السرادق الضخم
الذي تكسوه الزينة ،وينطق كل جزء من أجزائه بالفخامة والرتف ،وجال نظري يف الطاقم
الذي يقوم خبدمة الضيافة بنشاط وحيوية ،ويف اِلضور الذين يتصدرهم املسؤولون
بالدولة ،والوجهاء ،ورجال األعمال ،وغريهم من الذين يشغلون مراكز مرموقة يف اجملتمع.
وبينما كنت أجول بنظري مينة ويسرة ،إذا برجل تبدو على مالحمه أمارات الثراء،
ويبدو من مالبسه أنه من الذين يشغلون إحدى املناصب املرموقة .استماحين عذراً وسألين
يف أسلوب مهذب :هل العربة (الكورال) اليت تقف يف اخلارج ختصك؟ كدت أقول له :يا
أخي أنا ال أملك سيارة (كورال) أو غريها ،ولكنين متالكت نفسي وقلت له مبتسماً يف
هدوء :ال إهنا ليست يل! وتركين الرجل غارقاً يف أمواج من اِلرية والتعجب وأنا أتساءل يف
نفسي :أمل جيد من بني هؤالء اِلضور كلهم من يسأله عن هذه السيارة الفخمة غريي؟!
يا تُرى ماذا كان سيقول يل لو قلت له :إنين ال أملك سيارة؟!
ويف اِلي الذي أقطنه كان صاحب إحدى البقاالت يباهي ببقالته الكبرية اليت
تعج بشىت البضائع الراقية حىت اعرتى هذا الرجل شيء من ح
الك ْرب والغرور ،فأصبح يبيع ملن
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يشاء ويرتك من يشاء حسب شكله ،ومىت راق له ذلك ،وإذا سأله أحدهم عن بعض
السلع اليت يعتربها هو حقرية جييب عليه :شفت ليك بقالة زي دي بتبيع حاجة من النوع
ده؟!
هبطت من اِلافلة العامة
كنت أرتدي تلك املالبس األنيقة حني
ُ
ويف ذلك اليوم ُ
أمام البقالة ألجد صاحبها جيلس على كرسي أمام البقالة ،ففاجأته بالوقوف أمامه.
واستغليت الظالم يف تلك الليلة أللقي عليه السالم وأصافحه ذاكراً امسه بصوت جاد
حازم ،فما كان من صاحبنا إال أن هنض مضطرباً وهو يصافحين متطلعاً إىل مالبسي هبيبة
وارتباك ،مث سارع بإحضار ما طلبته منه ،وأنا ال أكاد أمتالك نفسي من الدهشة والفرح!
هذان املوقفان ليسا من نسج خيايل أو وحي إهلامي ولكنهما لألسف من أرض
الواقع املعاش ،فهما ينمان بوضوح عن املادية اليت تدير حياة أكثر الناس الذين يقيِّمون
ساخري حن ،فهي
الناس مبظاهرهم ،ويعدلون عن اجلواهر إىل الصور ،وإن كان املوقفان
َ
سخرية مريرة وليست الذعة ،مل نرد هبا أن نسيء إىل أحد ،بل أملنا أن نعيد هبا سوياً
تقييمنا لألمور وللناس على حقائقهم ومعادهنم األصيلة ،عمالً بقول اهلل تعاىل:
ﱵ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ( ،)1وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :إن
ﱶ
ﱲﱳﱴ

ﱡﭐﱱ

اهلل ال ينظر إلى أجسادكم وال إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ،وأشار بأصابعه إلى

صدره)(.)2

)[ )1سورة اِلجرات :اآلية ]13
) )2رواه مسلم برقم (.)2564
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السعر بالشكل!!..
كنت أحبث عن سلعة ما يف سوق خمصص هلا ،فسألت الدكان األول عن سعرها
فقال يل البائع :عشرة جنيهات .فقلت له بدهشة :إن سعرها ٍ
غال جداً ،مث تركته دون أن
أزيد إىل الدكان الثاين ،فقال يل :مثاين جنيهات .مث ذهبت إىل الثالث فقال :أربع
جنيهات!
تساءلت يف نفسي كيف لذات السلعة أن يتباين سعرها إىل هذه الدرجة ،مث
تذكرت أنين كنت أرتدي زياً رمسياً قد يوحي بالثراء والقوة الشرائية العالية ،وتذكرت مقولة
شهرية لرجل مل يعبأ به أحد حني ارتدى ثياباً بسيطة ،ولكنهم اهتموا به جل االهتمام
حني َّ
تلفح بأمجل الثياب وأغالها ،فقال حني أُحضر له الطعام الباذخ( :كل يا كمي قبل
فمي)!
وتذكرت حني كنت ألبس ذات الثياب الرمسية ،فدخلت ُسرادق عرس ألحد
األثرياء فاهتم يب أهل العريس غاية االهتمام وعانقين أحدهم بقوة  -ولعله ظن أنين أحد
املسؤولني  -وما أكثرهم حىت صار من املعتاد أن تقابل أو جتلس إىل جوار مسؤول فال
تعرفه – حىت إن أحدهم سألين  -دون غريي – إن كانت السيارة الفارهة اليت تسد
الطريق على سيارته هي سياريت ،فاعتذرت له على الفور وقد متلكتين الدهشة ألن سياريت
الوحيدة كانت قدمي!
وحني ذكرت هذه القصة ألحدهم قال يل :ما كان جيب أن تعتذر مباشرة!
فقلت :كيف؟! فقال :كان ميكن أن تسأله عن لوحة العربة ،فإذا ذكرها لك جتيب بأهنا
ليست سيارتك!
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حقيقة ،إن أسعار السوق اليوم حباجة إىل إعادة النظر فيها ،ووضع حد جلشع
بعض التجار الذين يسعون للمكسب السريع دون ضابط أو رقيب ،فال بد من إجياد
آليات تراجع وتقيِّم نوعيات السلع وجودهتا وأسعارها؛ حىت ال يقع املواطن فريسة للطمع
واالحتيال.
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عفواً :هل ُكتب سعر الحذاء خطأً؟!
حني استيأست أنا وزميلي من األحذية الرخيصة اليت ال تلبث سوى أشهر
معدودة حىت يتقطب حاجباها ،ويتساقط وجهها البالستيكي الالمع (املزيف) ليحل حمله
وجه مليء بالتجاعيد ..حينها قررنا شراء أحذية (جلدية أصلية راقية)!
صدمنا من أول وهلة
وما إن وجلنا احملالت الراقية لنختار أحذية أفضل ،حىت ُ
حني هالتنا األسعار الفلكية! فما كنا نظن يف أسوأ كوابيسنا أن يبلغ سعر حذاء أكثر من
 500جنيه ،حىت مازحت أحد الباعة قائالً :هل سعر اِلذاء مكتوب خطأً ،ف ُكتب من
اليمني إىل الشمال بدالً من العكس؟ ولكنين مل أجد إىل هذه املزحة سبيالً عندما وجدنا
حذاء سعره ( )585جنيهاً؛ ألن حمصلة قراءته من االجتاهني واحدة!
وما كان منا حني وجدنا األسعار على هذه الشاكلة من الغلو والبعد إال أن
أصبحنا نسأل أصحاب احملالت منذ البداية عن أرخص حذاء بدالً من سؤاله عن سعر
كنت وصاحيب من ذوي الدخل
حذاء معني ،فكانت اإلجابات140 ،170 :؛ وملا ُ
احملدود ،ما كان أمامنا سوى أن ندير ظهورنا يف كل مرة ووجوهنا ترسم مالمح أمل
خائب!
تساءلنا حينها :هل هذه األسعار منطقية ،أم أن هذه احملالت ارتبطت باملسؤولني
يف الدولة وأصحاب األموال فلم يعد فيها مكان للمواطن البسيط؟! وأدركنا يقيناً أن
بالدنا تزداد فيها اهلُوة اتساعاً بني األغنياء والفقراء ،وتتجلى فيها املفارقات بشكل خميف،
فبينما ال يتجاوز سعر أغلى حذاء يف األحياء الشعبية  70جنيهاً ،يفوق سعر اِلذاء يف
احملال الراقية  500جنيه!
وبالفعل بالدنا يصدق فيها قول القائل( :ما رأيت نعمة موفورة إال وإىل جانبها
حق ُمضيَّع)!
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ُّ
المضيع!
النعمة الموفورة..
والحق ُ
عندما اقرتب وقت غروب الشمس يف إحدى (الدالالت) بالعاصمة اخلرطوم،
وأوشك وقت الداللة على االنتهاء ،جأر أحدهم بالبكاء بصوت ٍ
عال ،فاجتمع حوله
الناس ،وسألوه يف دهشة عن سبب بكائه املفاجيء ،فقال هلم والعربات تكاد ختنقه وهو
يشري إىل أبواب ونوافذ معروضة للبيع على ما يبدو:
 هذه األبواب والنوافذ هي أبواب ونوافذ بييت ،وقد نزعتها وتركت أسريت يف مهب الريح،بال أبواب وال نوافذ؛ ألهنم مل يذوقوا طعاماً منذ ثالثة أيام!
مث أضاف يف حزن مرير:
يرض أحد أن يشرتي مين شيئاً!
 وبالرغم من ذلك مل َوانتهى املشهد بأن مجع الناس له ما استطاعوا من مال وقلوهبم تكاد حترتق أملاً
وحسرة على ما آل إليه حال بالدنا ،حىت اضطر بعض الشرفاء لكي ينحوا هذا املنحى
حتت وطأة الفقر املفضي إىل الذل واهلوان!
حني مسعت هذه القصة من صديقي الذي كان شاهد عيان عليها ،تذكرت
القول املنسوب إىل أمري املؤمنني علي رضي اهلل عنه( :إن اهلل سبحانه فرض يف أموال
األغنياء أقوات الفقراء؛ فما جاع فقري إال مبا متع به غين ،وما رأيت نعمة موفورة إال وإىل
جانبها حق ُمضيَّع) ،وهو الذي نُسب إليه أيضاً قوله( :لو متثل يل الفقر رجالً لقتلته).
لعل ما تعاين منه بالدنا وكثري من دول العامل الثالث هو اتساع الفجوة بني
األغنياء والفقراء؛ حىت كادت الطبقة الوسطى تتالشى يف ظل الضغوط املعيشية القاهرة،
ليزداد األغنياء غىن والفقراً فقراً؛ وتربز الفوارق االجتماعية الواضحة ،فيصبح اجملتمع
صنفني  -ذُكرا يف املقولة املنسوبة إىل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه( :النعمة املوفورة)
و(اِلق املضيع)  -ومل يعد غريباً على أحد أن جتد كثرياً من الناس يصبحون بني عشية
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ِّ
مصاف األغنياء ،يقطنون أفخم املنازل يف أرقى األحياء ،ويقودون السيارات
وضحاها يف
الفارهة ،وال أحد حياسب أو يسأل (من أين لك هذا؟!)؛ ورحم اهلل أبا بكر الصديق
يت عليكم ولست
رضي اهلل عنه الذي قال حني ُوِّيل اخلالفة( :أيها الناس ،فإين قد ُولِّ ُ
فقوموين ،الصدق أمانة ،والكذب خيانة،
أحسنت فأعينوين ،وإ ْن
خبريكم ،فإ ْن
أسأت ِّ
ُ
ُ
والضعيف فيكم قوي عندي حىت أرجع عليه حقَّه إن شاء اهلل ،والقوي فيكم ضعيف
اِلق منه إن شاء اهلل).
حىت آخذ َّ
ولعل لسان حال من رأوا ذلك الرجل الذي غلبه البكاء هو (لو متثل يل الفقر
رجالً لقتلته)!
وصرفت
إن الزكاة وحدها لو أخرجت على الوجه الصحيح ،دون هترب أو حتايلُ ،
وجل كفيلة بإحداث التوازن املطلوب
على مصارفها الثمانية املأمور هبا يف كتاب اهلل عَّز َّ
بني األغنياء والفقراء  -وإن كان بعض العلماء يرون أن األوىل يف بالدنا أن تصرف الزكاة
للفقراء واملساكني  -ولو كانت الزكاة يف بالدنا تُصرف يف أوجهها الصحيحة ملا رأينا
أمثال هذا الرجل ،وملا اكتظت مساجدنا وشوارعنا باملتسولني والسائلني.
وهذا الفقر املدقع الذي ال ختطئه العني يف بالدنا يستدعي إعادة النظر من الدولة
يف مصارف الزكاة وإحكام الرقابة عليها ،وحماسبة املعتدين على املال العام؛ ويستدعي من
الدعاة واملصلحني إذكاء روح اإلميان اليت تُعلي من شأن األمانة والصدقة واإلنفاق؛ عمالً
بقول اهلل تعاىل:

ﲽ
ﲼ
ﭐﱡﭐﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ(.)1

([(1سورة البقرة :اآلية .]245
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