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الناظر اىلة حياة بع�ض املجتمعات - اليوم - ال يرتدد يف القول 
بانها رغم ما بلغته من التمدن والرقي ومن التنظيم يف و�سائل 
العي�ض .. رعم بلوغها من القوة احل�سية مدى عظيما ومن املعرفة 
�سوطا كبريا اال انها اإىل القوة املعنوية مل تبلغ قدرا طيبا ف�سلوكها 
مل ي�ستقم بعد.. وذاتها مل تن�سج ..و�سورتها ال�سخ�سية معتمة وغري 

متكاملة االجزاء.
فالزال من عاداتها الكذب والنفاق والرياء .. االنانية .. اخلداع .. 
الغذر .. التبليط على حقوق الغري وان كان يف ذات الوقت كل 
يعلن االخاء .. وكل ينادي بال�سالم واملحبة وكل يتباكى على 
من به �سعف ويبدي له ظاهريا - انه هو ال�ساعد االمين له وانه 
حاميه ومعطف عليه ومنقذه وهو  يف احلقيقة حرب �رضو�ض عليه 

وذنب يتحني الفر�ض لينق�ض عليه ويبتلعه.
وقد يكون ا�سواأ هذه العادات الكذب اذ لو �سلم االن�سان منه 

ل�سلمت اعماله ول�سحت اقواله وخطواته.
والكذب عادة يتعودها االن�سان منذ �سن ال�سغر ذلك ان انحراف 
ال�سغار ال�سك م�ستمد من انحراف ال�سابقني وهنا احتدث عن هذه 
الظاهرة وكيف تن�ساأ يف الفرد ويتاأثر بها والفرد جزء من املجتمع 
وقبل ان ابداأ هذا احلديث املوجز احب ان ات�ساءل من منا يحب 
ان يكون كذابا وهو يعرف ان الكذب ي�سئ اىل �سمعته وينفيه 
من حظرية االخالق الرفيعة ويجرده من كل مزية طيبة ومن منا 

ال ي�ستهجن الكذاب.
ولكن لي�ض منا من �سلم من هذه الظاهرة و�سدق يف قوله منذ 

ان ا�ستن�سق عبري احلياة �سواء كان عن عمد او غري عمد.
اظن لي�ض احد منا يحب ان يكون كذابا ولي�ض يف الوقت نف�سه 
احد منا �سلم البتة من الكذب .. فبديهي اذا ا�ستطاع االن�سان اال 
يكذب بعد ان يكتمل عقله وترتفع �سنه فهو ال يكذب .. اال 
انه ال ي�سلم من الكذب يف طفولته او فتوته وال ريب فاالن�سان 
فيه  تن�سئها  م�سببات  اال  وما هي  الظاهرة  هذه  من  بريئا  ولد 
التقليد لوالديه يحاول ان  ال�سنني االوىل من حياته كثري  فهو يف 

يتقم�ض حركاتهما وان ينطق بكلماتهما وال احد يجهل دور االب 
واالم يف تكوين �سخ�سية احلدث والتاأثري عليها بحكم ال�سلة التي 
تربطهما به فاذا ما كان الوالدان يكذبان فيما يفعالن او يتكلمان 
او يكذب احدهما على االآخر او يكذبان عليه كما نالحظ البع�ض 
منهم اذ يقب�سون ايديهم دومنا �سيء ثم يدعون الطفل لب�سطها 
ويقدم الطفل نحو اليد ظانا بها �سيئا من احللوى ثم تنب�سط اليد 
ويرى الطفل ان اليد خالية .. ثم يعيدون العوبتهم عليه ويكررونها 
وهم يجهلون او يتجاهلون انهم بهذه االلعوبة يوؤثرون يف الطفل 
ويعودونه الكذب او نراهم يف بع�ض احلاالت اذ ياأمرون الطفل ان 
يكف عن فعلة بدت لهم �سيئة ويعدونه باعطائه حلوة او قطعة 
من النقود وقد ين�ساع الطفل المرهم ويرتك تلك الفعلة لينال 
تلك احللوى ثم هم يرتاجعون وال يعطونه �سيئًا.. املهم لديهم ان 

الطفل قد ترك تلك الفعلة.
اأو اذا ارادوا - مثال - اخذه اىل عيادة الطبيب او اىل حانوت 
احلالق يقولون انهم �سياأتون به اىل مكان تطيب به نف�سه وي�رض له 
قلبه .. كاملتنزهات وما اليها.. ففي مثل هذه احلال يتعود الطفل 
الكذب وت�سب هذه الظاهرة معه وتتمكن منه وت�سب عادة فيه 
ال يكاد ينجو منها بعد زمن طويل فاذا هو يف اكرث ما يقول 
ويفعل فال ي�سدق يف �سيء وال يوثق فيه �سيء.. فالقدروة ال�سيئة 
هي التي تغر�ض تعود الكذب يف النفو�ض منذ ن�ساأتها.في�ستحيل 
الكذب الربئ �سورا والوانا كامللق والنفاق وعدم ال�رضاحة واخفاء 
احلقيقة وخلف الوعد وغمط احلق.. واملبالغة يف القول كالتهويل 
يف الو�سف واال�رضاف يف التعبري وهذا �سبب ما نراه يف اغلب 
بع�ض  يدبجها  التي  املقاالت  بع�ض  حتى  بل  اخليالية  الق�س�ض 

االدباء املت�ساهلني.
اىل  وامليل  واالنتقام  العقوبة  من  واخلوف  العطف  من  فاحلرمان 
التفاخر والظهور كالذي يقدر ذاته باكرث مما ت�ستحق فيحمله على 
تخطي حدوده ..والتعر�ض للهوان والتهافت على املال.. كالبائع 
الذي يروج ب�ساعته في�رضف يف االطراء .. كل هذا يدفع االن�سان 

اىل ارتكاب الكذب يف كل �سوره والوانه.
وقفت مرة على تاجر عطور وطلبت منه ان يريني زجاجة من 
فاجابني  ال�سعر  ف�ساومته  زجاجتني  يل  فقدم  املمتاز  ال�سعر  زيت 
قائال: ثمن هذه رياالن اما االخرى فغالية الثمن حيث انها من 
�سنع اجنلرتا وقد �سنعت خ�سي�سا للملكة اليزابيت فاأخذت امتعن 

يف الزجاجة واذا بي اأجد مكتوبا عليها �سناعة باري�ض.
انها �سنعت يف  تزعم  الرجال �سائحا كيف  راأ�سي نحو  فرفعت 

اجنلرتا وانها ... وانها ...
فتململ الرجل وقال بربود : قد يجوز على انها ان وافقتك فثمنها 
�سبعة رياالت هذا لون من االطراء يت�سنعه بع�ض الباعة لرتويج 

ب�ساعتهم و�سلعهم.
وهناك انا�ض يتخذون الكذب ملهاة لهم للرتويح عن انف�سهم كما 
نرى يف اليوم االول من �سهر ابريل ما يطلقه مقلدو االفرجن من 
يكذب   .. كذب  يف  كذب  وكلها  موؤملة  واخبار  قلقلة  ا�ساعات 
الواحد على االآخر باخبار قد ينتج منها - احيانا - �رضر كبري.

حوله  من  على  البع�ض  يق�ض  اذ  املجال�ض  بع�ض  نرى يف  وكما 
ق�س�سا ملفقة ي�سورها خياله امل�سلول وت�سولها نف�سه املري�سة تكميال 
لنق�ض ي�سعر به فيدعي ان ما يقوله ويق�سه قد حدث فيما �سلف 
من الزمن ورمبا يجنح به الكذب حني يرى النا�ض وقد �سكت فيما 
يحوكه من القول واال�ساطري و�ساورها االرتياب فيه يوؤكد اآنذاك 
انه قد �ساهد تلك الق�س�ض او عا�ض احداثها او كان احد ابطالها.
بالت�سرت  الت�سنع  الكذب يك�سف �ساحبه مهما حاول  ان  وين�سى 
والتغليف واملثول بثوب غري ثوب احلق .. كما ان بوادر ال�سدق 
وتت�سابك  االمر  يلتب�ض  ال�سادقة حني  االن�سان  ب�سمة  تبدو على 

خيوط امل�ساألة يف اعني االآخرين,
ان يكن يف الكالم �سدق وكذب

ولدي القلب �رضه املكنون
فعلى ال�سدق يف العيون دليل
وعلى الوجه �ساهد ال ميني 

ال�سك ان الدين يعترب الدعامة القوية والركن ال�سديد يف بناء االمة 
وهو املنظم احلقيقي لعالقات االفراد ومعاملة بع�سهم للبع�ض االآخر.
للمجتمع  مثال  اعظم  يعترب  اال�سالم  �سدر  اال�سالمي يف  واملجتمع 
املثايل احلقيقي الذي يجمع احلب بني افراده وين�رض االخال�ض يف 
العمل والتعاون ل�سالح الوطن بني جوانبه وتربز االخالق الفا�سلة 

واخل�سال احلميدة التي ا�س�سها الدين بني جماعاته.
واحلق ان ما انحطت اليه االمة اال�سالمية وتفرق �سملها و�سعفت 
كلمتها وك�رضت �سوكتها اال بعد ان نبذ �سبابها الدين وتركوه وراء 
ظهورهم �ساربني بتعاليمه العظيمة عر�ض احلائط ون�سوا ان الدين 
اذا تغلغل يف نفو�ض ال�سباب �سقلها وازال االكدار عنها.. من اجل 
هذا كله يجب ان يعمل املربون - املدر�سون - على غر�ض بذور 
العقيدة اال�سالمية ال�ساحلة يف نفو�ض الن�ضء يف املنازل ويف املدار�ض 

على حد �سواء.
الوالدان على تلقني اطفالهما مباديء  ففي املنزل يجب ان يعمل 

الدين.
ويف املجر�سة يجب ان يعمل املدر�ض على تنمية الروح الدينية بني 

ابنائه الطالب.
ولذلك كله نقول ان هذه الكلمة دعوة اىل موجهي ال�سباب.

حماد ال�شبيلي
معهد االجنال بالريا�ض

ح�ضارتنا املرتقية .. وانحراف االحداث!

دعوة اىل موجهي ال�ضباب..

على هام�ش الأيام
بقلم : عبدهلل بوقري

املدر�شون االأمريكيون مع االأ�شتاذ ح�شن عبداحلي قزاز رئي�ض حترير جريدة البالد اأثناء زيارتهم ملكتب اجلريدة بجدة

اأطفال- الريا�ض يف القرن املا�شيمبنى قدمي - االح�شاء
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