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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

تقديم
الذي  نبيه  عىل  والسالم  والصالة  وكفى  هلل  احلمد 

اصطفى وبعد،

بل  األصيلة  القيم  فيه  ضعفت  رصٌف،  مادٌي  عاملٌ 
تالشت، وانترشت فيه الرذيلة وُحورصت فيه الفضيلة، 
واإلنحالل..  املكر  بغيوم  ملبدة  وسامءه  مائج  حميطه 
والوصول فيه اىل شاطئ السالمة حيتاج اىل مكابدة وصرب 
ومن  واملربني  الوالدين  من  دؤوب  جاد  وعمل  وعزيمة 

كل غيور عىل الشباب. 

من  واحدة  يديك  بني  التي  القصرية  القصة  هذه 
مسلسل طويل، تقع يوميًا يف شتى بقاع العامل، ضحاياها 
فخاخ  يف  ووقعوا  الطريق  تنكبوا  الورود،  بعمر  شباب 
فشابوا  واجلن،  اإلنس  شياطني  هلم  نصبها  التي  الرذيلة 
الدنيا  وخرسوا  حياهتم  وضاعت  عليه  شبوا  ما  عىل 
ومربيًا  فاضاًل  أستاذًا  تعاىل،  اهلل  يرس  من  إال  واألخرة.. 
حريصًا كراوي هذه القصة التي وقعت حقيقة فكان هو 
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املنقذ، وملعرفتي باملؤلف وحرصه ومتابعته وغريته، أعلم 
هو  كان  التي  واألحداث  القصص  من  العديد  لديه  أن 
بطلها، لكنه لتواضعه ال يذكر ذلك ويرتكه لعاّلم الغيوب 
الذي ال ختفى عليه خافية )نحسبه كذلك وال نزكي عىل 

اهلل أحدًا(.
احلسيني  طنبوزه  خالد  الدكتور  تعاىل  اهلل  جزى 
ُخلقًا وجدية وختصصًا، حيث  أمثاله  وأكثر من  كل خري 
وبراجمها  اجلنسية  بالرتبية  األوىل  الدكتوراة  يف  ختصص 
وقاية  مرشوع  يف  لذلك،  مدّربًا  أصبح  حتى  الرشعية 
لالحتاد  التابع  جنسيًا  املنقولة  األمراض  من  الشباب 
اخلري  يف  وزيادة  اإلسالمية،  الطبية  للجمعيات  العاملي 
فخلط  الرشعية،  بالعلوم  الثانية  بالدكتوراة  ختصص 
أمثاله ونفع  أكثر اهلل من  بالنور..  بالعسل والنور  السمن 

األمة وشباهبا بعلمه وعمله.
واحلمد هلل رب العاملني

الدكتورعبداحلميد القضاة
املدير التنفيذي ملرشوع وقاية الشباب
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الفصل األول 
ــ 1ــ

سامر، فتى يف ريعان العمر، تكتنفه احليوية، ويكرب يف 
نفسه األمل، شأنه شأن باقي الفتيان، االنطالق، والعزيمة، 
واالعتداد بالنفس، تربى يف كنف عائلة، مل تنظر إليه يومًا 
املمزوج  الدالل  من  يشء  عىل  ربته  صغريًا،  فتى  أنه  إال 
أن  يمكن  ما  وباستصغار  االكرتاث،  وعدم  بالالمباالة، 

ختبئه هلم األيام. 
الصف  إىل  وانتقل  املتوسطة،  الشهادة  يف  نجح 
العارش، تعرف عىل بعض الرفاق يف هذا الصف، وهم من 
كان هلم األثر يف تغري شخصيته وتبدهلا اىل مسار ال ُيريض، 
برفيقات  عالقته  لتعميق  املدرسة  يف  االختالط  وقاده 
الصف، ساعده عىل ذلك، جماورهتن له باملنتجع البحري 
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حيث يقيض هو وعائلته  فصل الصيف.

العنفوان والرجولة، عنوان لشخصية سامر املنطلقة، 
بلغ  فقد  اهلشيم،  يف  النار  مرسى  نفسه  يف  يرسيان  فهام 
تبدلت  احلني  ذلك  ومنذ  ونيف،  سنة  من  الرجال  مبلغ 
كام  األوامر  يطيع  الذي  الطفل  ذلك  يعد  ومل  شخصيته، 
يشاء اآلخرون، فقد أصبح رجاًل يتمتع بشخصية مستقلة، 
ال سبيل ألحد عليه، وال يمكن أن يصادر قراره أيًا كان؛ 
االعتداد  من  عالية  درجة  عىل  فهو  والداه،  كانا  لو  حتى 

بالنفس، مما جعله مستقاًل بقراره وإدارة نفسه..

مل يكن والد سامر إال رجاًل من أولئك الذين هيتمون 
حنون  رجل  احلاجات،  من  العائلة  تطلبه  ما  بتلبية  فقط 
أبعد  إىل  عائلته  باجتاه  مندفعًا  يكون  أن  ذلك  قاده  كريم، 
احلدود، فال يمكنه أن يرفض طلبًا ألحد، سيام وأنه ذاق 
نفسه،  عىل  ينعكس  ذلك  جعل  ما  سابقًا،  احلرمان  طعم 
كرمًا وعطاًء وإنفاقًا عىل العائلة إىل أبعد املستطاع، كيف 
من  نقلته  الرزق  من  ببحبوحة  عليه  اهلل  أفاض  وقد  ال 
حال إىل حال، فهو مدير أعامل ألحد املكاتب التجارية، 
وأنه  سيام  الناس،  سؤال  عن  واغنته  حاله  تفريج  لبت 
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يتابع دراساته العليا، طاحمًا أن يتبوأ مستقباًل املراكز التي 
تساعده عىل بلوغ ما هيدف إليه. 

أما والدة سامر فهي امرأة طيبة، تعيش عىل سجيتها 
الفطرية، ترعى أبناءها بالدالل وتلبي رغباهتم دونام تردد، 
فهم فلذات كبدها وقطع ثمينة من نفسها. كانت وال تزال 
بشغف،  عليها  فتقبل  احلياة،  يف  ترغب  التي  املرأة  تلك 
الصيفية  فالفسحة  متطلباهتا،  زادت  بنهم.  منها  وتغرتف 
إحدى  يف  البحر  شاطئ  هو  مكان  وأفضل  اعتبار،  هلا 
املنتجعات السياحية املرتامية جنوب مدينة طرابلس، قريبًا 

من بلدة القلمون الساحلية. 
سامر  أبو  يلبيها  أوامر  إال  سامر  أم  رغبات  تكن  مل 
ضحت  التي  املثقفة  اجلامعية  الزوجة  وهي  وحبًا،  رغبة 

ألجله ليكون من أسعد الناس.
راحة،  أوقات  إىل  حتتاج  الطويلة  العمل  ساعات 
وكان املنتجع، فرصة ليخيل والد سامرعن كاهله أتعاب 
ينسى  راحة رضورية،  إىل ساعات  ليخلد  املضني  العمل 

فيها أوقات اجلدل املقيت، وضجيج األسواق املتعبة. 
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ــ2ــ
بني  متقلبًا  متأرجحًا  الدرايس  العام  سامر  أمىض 
نجاح خجول وخوف من الرسوب  فرفاق السوء بدأت 
تؤثر عىل شخصيته، حيث الرتاجع بات واضحًا يف أدائه 
الصف  يف  حققها  التي  اجليدة  النتائج  فمن  الدرايس، 
أن  أمكنه  العارش  الصف  يف  خجول  نجاح  إىل  التاسع، 
احلادي  الصف  إىل  العارش  الصف  استحياء  عىل  يتجاوز 

عرش.. 
أخذت مسرية حياته تتبدل، شيئًا فشيئًا، فبيئته املنزلية 
املعروفة  بالبيئة التقليدية، والتي تقيم شعائر اهلل من باب 
العادة، مل تستطع أن تكتنف شابًا مقباًل عىل احلياة بسجية 
الالمبايل سوى حتقيق رغبات فرضتها ظروف االختالط 
أن  استطاعت  الرفاق  ثلة من  السوء،  رفاق  إىل  والتعرف 
مشغول،  والد  عن  بدياًل  حلياته،  األسايس  املوجه  تكون 
ووالدة بسيطة حنون رغم حصوهلا عىل شهادة جامعية، 

إال أهنا مل خترب احلياة عىل حقيقتها.
عىل  املتمردة  نفسه  وتكرب  يكرب  املدلل  سامر  كان 
يف  تعلمه  ما  كل  بأن  دائاًم  حتدثه  حيث  والقيم،  التقاليد 
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الكتب هراء وتأخر.. وكل ما ورثه من بيئة أرسته هرطقة 
ال قيمة له.. احلياة هناك.. حيث يرتع الرفاق ويمرحون، 
وجمالسهم  سافرة،  فتاة  وجليسهم  نافرة،  أغنية  دنياهم 
املقاهي ونوادي النت ومفرشهم الطرقات يتسكعون هبا 

حيث يشاؤون. 

منه،  غفلة  ويف  بقوة،  سامر  قلب  يطرق  اخلطر  بدأ 
اخرتق هذا القلب شعوره بالرجولة، ولكن مفاهيم هذه 
احلائرة، سيجارة  الرفقة  الرجولة عنده مظاهر ورثها من 
عليها  أدمن  والكربياء،  بالعظمة  ليشعر  فيها..  ينفخ 
بأنه  يوحي  ولباس  أجنبية،  شعر  ترسحية  قلبه،  فأحرقت 
من  وسلسال  الصدر،  عىل  فتحة  حوله،  ما  عن  خمتلف 
وأصبح  مظهره،  فتبدل  نفسه،  تغريت  عنقه،  عىل  الفضة 
لباسه عبارة عن تقليد أعمى للباس املتسكعني يف طرقات 
الليل.. الذين يبحثون عن طريدة شاردة  ليلتهموها بدون 
رمحة؛ مهه الوحيد، أن يلفت نظر رفيقته التي وطد عالقته 
رساب  وراء  الالهثات  رفيقاهتا  من  املعجبات  ونظر  هبا، 

املتعة املتومهة.

هذا التبدل بنفسية سامر ومظهره، جعله قاب قوسني 
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أو أدنى من مشكلة ال يعلم مداها إال اهلل تعاىل، انقاد إليها 
انقياد املأخوذ الذي ال يلوي عىل يشء، وهو الشاب الذي 
اختار طريق الفساد طوعًا ودون وعي ملسؤولياته، مهه أن 
عليه  يضغط  الذي  هنمه  ويشبع  الغريزية،  نزواته  يريض 
ليقوده إىل سبل احلرام من كل أبوابه، كل هذا والوالدان 
اعرتاض  ربام  أو  اعرتاض،  دون  ولدمها  بسلوك  يقران 
جيري عىل استحياء، يوصل الفتى املدلل وأهله إىل نوع من 
مضض،  عىل  الوالدين  بسكوت  تنتهي  الكالمية  املشادة 
وإرصار االبن عىل أنه أصبح راشدًا لنفسه واعيًا ملا يقوم 

به متامًا. 

ــ3ــ
عرش،  احلادي  الصف  يسبق  الذي  الصيف  كان 
بمثابة التحول اخلطري يف حياة سامر، ففي املنتجع هناك، 
وّطن معرفته بالرفيقات اللوايت ال يدركن أهداف حياهتن، 
أو  قلوهبن،  بألباب  يأخذ  إعجاب من شاب  نظرة  سوى 
حديث ممتع يراودهن فيه الشيطان عن أنفسهن، فريغبن 
املقنع  مكرهن  حبال  لرمي  الفرص  ويغتنمن  باللقاء، 
العالقة  تطور  ومع  بالشباب.  لإليقاع  والدالل  بالغنج 
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ما  غري  عىل  جتري  األمور  صارت  وإحداهن،  سامر  بني 
مشرتكة،  ورحالت  متعددة،  لقاءات  تعاىل،  اهلل  يريض 
للنار ارضامها وللنفوس اشتعاهلا  ما زاد  دائمة،  وصحبة 
شديد  ميل  سامر  نفس  يف  وّطنها  شدهتا،  وللرغبات 
الفرص  يغتنم  وبدأ  حملها،  غري  يف  قاتلة  جنسية  لرغبات 
لينال من فتاته املنقادة إليه عرب قبلة عابرة أو ملسة حانية، 
الشيطان  تطفئ ظمأه، وتروي غليل نفسه، ولكن طريق 
سبيل الساقطني الذي ال ينجو منه إال أويل اهلمة والعزم 
من الرجال، الذي مّكن نفسه بعصمة التزود بآيات اهلل، 
منازعة  من  القلب  ومتكني  محاه،  من  االقرتاب  واحرتاز 
الشهوات بكثرة الذكر والصلوات، وكانت هذه احلاالت 
بعيدة كل البعد عن سامر الذي كان ال يرى يف نفسه سوى 
شعلة نار من شهوة متوقدة يريد إطفاء غليلها بأي طريقة 

كانت. 
يمكن  ال  حد  إىل  سامر  نفس  من  الفتاة  حب  متكن 
الرتاجع معه، فقد كان يراها كل دنياه، ومفاتنها التي كان 
تبدهيا عن قصد، كانت سبياًل إلفساد قلبه، الذي متكنت 
نفسه،  عىل  ثقيلة  األيام  ومتر  رادع،  دون  الشهوات  منه 
العابرة،  نزواته  لرييض  املناسبة  الفرصة  يتحني  كان  فقد 
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عائلته  اضطرت  حيث  املشؤوم،  اليوم  ذلك  كان  حتى 
أهلها،  الفتاة من  بيت  ترافق ذلك مع خلو  املنتجع  لرتك 
رقيب  دون  هبا  ليلتقي سامر  قاتلة  فرصة سانحة  وكانت 
واهلل  يرى،  اهلل  أن  يعلم  فلم  منه،  قلبه  خال  الذي  اهلل  إال 

تعاىل بصري بالعباد. 

ويف ساعة من الغفلة، التقى بالفتاة يف البحر فواعدها 
وواعدته، عىل رغبة منهام.

- هل يمكنني أن أراِك يف الشاليه؟ 

- ملاذا ؟

- أود أن أحدثك بأمر خاص.

إىل  االثنني  يقود  بأن  كفياًل  الصغري  احلوار  كان هذا 
مهاوي الرذيلة، وفعاًل كان اللقاء، وهناك، اقرتفت نفس 
قلبه  عىل  أغلق  وقد  الزنا،  هوة  يف  فوقع  مبينًا  إثاًم  الفتى 

منافذ اخلشية من اهلل.

وبدأت  ومرات،  مرات  املحرمة،  اللقاءات  وتتواىل 
بل تعدى ذلك ألن  بواحدة،  تزداد، فهو مل يكتف  رغبته 
عجيبة،  مطبات  يف  انفراد،  عىل  كل  فتيات،  مخس  يواعد 
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نفسه  أشبع  األخرى،  دون  الواحدة  يواعد  غريبة، 
بالرغبات اجلسدية إىل أبعد احلدود، ولكن.. 

هل استقرت نفس الفتى بعد كل هذا؟ 

شعور غريب، كان يراوده بعد كل عملية آثمة يقوم 
له جوابًا.  مل جيد  رادع  نفسه،  يتحرك يف  داخيل  هبا؛ يشء 
شعور بالذنب املخفي يتحرك يف أعامق نفسه املتعبة، ربام 
تتحرك فيه الفطرة اإليامنية دون أن حيسب هلا أي حساب، 
طمأنينة  يف  رفاقه   من  بعضًا  يرى  عندما  وخصوصًا 
األحيان:  من  كثري  يف  نفسه  يسائل  كان  عليها،  حيسدهم 
جعبتي،  يف  ما  كل  أفرغت  أنذا  ها  بعد؟  وماذا  أين؟  إىل 
إىل  بحاجة  أنه  يشعر  كان  يعذبني!  بضيق  أشعر  ولكنني 
وصدق  بالنصيحة  يكتنفه  وصوت  يرشده،  دافئ  حضن 
الرعناء  احلاجة  سوى  فيهم  جيد  مل  السوء  رفاق  الكالم، 
يومًا  تساؤالته  وتتواىل  غريزته،  نار  تطفئ  التي  املادية 
بعد يوم؛ أين االطمئنان الروحي الذي أنشده؟ حالة من 
الضياع كانت ختتزهنا نفسه دون اهتداء لطريق اخلالص. 
لقد باتت العالقة املحرمة شيئًا من الروتني الذي أخذ ينفر 
أنه يوقع صاحبه  منه، فاحلرام ال طعم له وال لون سوى 
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يف اضطراب نفيس ال يدري إىل أين يوصله، السكينة فيه 
وطر  أعامق  يف  لتغوص  عشها  غادرت  واملودة  مفقودة، 

رخيص.   
التقى بالفتيات مرات عدة، وكان يف كل مرة يشعر 
تلك  نظره  يف  بتن  فقد  منهن،  والنفور  عنهن  باالبتعاد 
كان  وربام  وضاعتهن،  فيهن  حيتقر  اللوايت  الرخيصات 
قاده  الذي  األمر  بعضهن،  ضالل  يف  السبب  أنه  يشعر 
إىل نوع من االنكفاء حياول أن يراجع نفسه مراجعة ذاتية 

عساه ولعله هيتدي الطريق. 
له  شكل  ما  عرش،  احلادي  الصف  يف  سامر  رسب 
احلال  يف  التغري  عليه  الحظوا  سامر  أهل  قاسية،  صفعة 
أن  يومًا  باألسباب، ومل حياولوا  دراية  يكون هلم  أن  دون 
يلجوا إىل قلبه الذي كان يتوق أن يطرق بابه أحد، كل ما 
هنالك سؤال من األهل ال يعدو كونه استفسار عن احلال 

ونصائح بالدرس واالجتهاد.  
ــ4ــ 

مل جيد سامر القلب الواعي الذي يثق به، كان يعذبه 
ردة فعل والديه الذين مل يستطيعوا أن يكونوا يومًا ملجأ 
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آمنًا يلج إليه ، مل يسمع منهم نصيحة واحدة دون تقريع. 

حالة من القلق النفيس بدأ جتتاح قلب سامر، واعرتته 
حالة من االنطواء القرسي الذي فرض نفسه عليه، أصبح 
عصبيًا ينفر من أي جواب، عدوانيًا يكره حتى نفسه، فام 
بعدما  عاقبته  سوء  وأدرك  نفسه،  يف  غامته  انجلت  به  مر 
يعيشها  هو  وها  اآلخرة،  قبل  الدنيا  يف  ذلك  جزاء  علم 
اآلن، لقد سمع الكثري عن األمراض التي تصيب اإلنسان 
يا ترى يعاقبه اهلل فتصيبه  من املعارشة غري الرشعية، هل 
طامة من هذه األمراض؟ وهل جيتاحه اإليدز كام اجتاح 
من قبله من جراء هذه العالقات املحرمة؟ وهل سيرتكه 

اهلل تعاىل دون عقاب يف الدنيا واآلخرة؟  

امتألت نفسه بسيل من التكهنات والرتقب املسيطر 
أن  يمكنه  قلبه؟ ومن  يفتح  ملن  عىل روحه دون جدوى، 

يأخذ بيده لينتشله من اهلاوية؟ 

بعد  روحه  داخل  يتسلل  بدأ  خافت  إيامين  خفٌق 
انطفاء، وشبح من املخاوف كان يقوده نحو بصيص من 
كان  حتى  ظلامهتا،  من  نفسه  هبا  ُيرج  أن  يستطيع  النور 
الذي اصطحبه بعض رفاقه إىل  رحلة جبلية  اليوم  ذلك 
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باألستاذ  التقى  وهناك  الشباب،  من  جمموعة  مع  ترفيهية 
واملريب الفاضل.. الذي كان له األثر الواضح يف خروجه 
يف  واملتخصص  الرتبية  حقل  يف  العامل  وهو  أزمته،  من 

الرتبية اجلنسية عند الشباب. 
له  ارتاح  املعرش  حلو  املحيا،  باسم  األستاذ  كان 
ناشط  أنه  بعدما علم  إليه وخصوصًا  تقرب  قلب سامر، 
مشاكل  معاجلة  يف  طويلة  باع  وله  الطاليب،  اإلرشاد  يف 

الطالب والشباب.
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الفصل الثاين
ــ5ــ 

يف  متحدثًا  الشباب  جمموعة  بني  األستاذ  وقف 
يف  الشباب  به  يقع  عام  متحدثًا  وتفرعاهتا،  الرتبية  مسائل 
هذه األيام من مشاكل يفشلون يف اخلروج منها خاصة مع 
ندرة املربني ومن حيسن التصدي هلذه املشاكل، فاألمور يف 
بيئتنا بلغت مبلغًا صعبًا، صعب التصدي هلا باإلمكانيات 

املوجودة لدينا.. 

فلم  الوعي،  من  كثري  عىل  األستاذ  مداخلة  انطوت 
يتطرق إىل مشاكل الشباب بشكل مبارش، وبعد احلديث 

توجه إىل املوجودين قائاًل بلطف ظاهر: 
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- أرجو من كل واحد فيكم أن يمسك بورقة وقلم، 
ويسجل ما يواجهه من مشاكل تعرتضه يف حياته. 

- ابتسم اجلميع.. وفعالً بادروا بتسجيل مالحظاهتم 
املختلفة، عىل أوراق خاصة، سلموها لألستاذ ثم انرصفوا. 

يف املساء عاد األستاذ إىل بيته، ثم تفرغ إىل األوراق 
التي بني يديه، وأخذ يتصفحها ورقة ورقة . 

صاحبها  اسم  عليها  يسجل  مل  ورقة  نظره  لفت 
تفحصها  السابقة،  األوراق  عن  خمتلفة  كانت  ولكنها 
يعيد  جعلته  الذهول  من  حالة  األستاذ  وأصابت  جيدًا، 
وقد  صادمًا  فيها  الكالم  كان  فقد  مرات،  عدة  القراءة 

حوت بام معناه العبارات اآلتية :

- »لقد عارشت مخس فتيات، وأدمنت عىل الزنا، أنا 
ضائع وال اعرف سبياًل للخروج..« 

أصابت األستاذ حرية أخذت بلب عقله، واعرتته   
حالة من الدهشة واحلرية متسائاًل يف نفسه: 

يل،  ممازحًا  الورقة  صاحب  يكون  أن  يمكن  هل   -
ويريد أن يشغل بايل؟ أم أنه صادق فعاًل؟ إذا كان صادقًا 
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عمر  يتجاوز  مل  املوجودون  فالشباب  مصيبة!  فتلك 
أن  العمر، وهذه طامة يف  الثامنة عرشة من  فيهم  الواحد 
ُيقبل أحدهم يف مثل هذا العمر عىل مثل هذه العالقات. 

يبحثون  ال  مِلَ  ألبنائهم؟  قلوهبم  األهايل  يفتح  ال  مِلَ 
عن مشاكلهم ويقدرون هواجسهم؟ أسئلة كثرية راودته 
قبل أن يلد إىل نومه داعيًا ربه بالسرت والعافية هلذه األمة 
، مستغفرًا منيبًا عىل أمل أن يكون ما قرأه جمرد مزاح ليس 

إال!!  
ــ 6ــ 

مرت األيام، وصورة الرسالة مل تغادر بال األستاذ، 
كم كان يتمنى أن يكتب اهلل له لقاء بصاحبها، فيجعل عىل 

يديه هلذا اإلنسان خروجًا من مصري مظلم. 
يف  ذاته،  باألستاذ  سامر  يلتقي  أن  تعاىل  اهلل  وشاء 
يشك  األستاذ  كان  الشاب،  هذا  إليها  املنتسب  املدرسة 
أن سامر هو صاحب الرسالة، وألنه غري متاكد أرسها يف 
نفسه، ابتسم األستاذ لسامر، وسلم عليه بحرارة املشتاق، 
غري أن سامر مل يكن قد خرج من حالته املستعصية بعد، 
وربام وجد فرصة ثانية ليكلم األستاذ بمشاكله، فحاجتة 

ملحة جدًا بعد رصاع داخيل مرير. 
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يف هذه الفرتة كان سامر يراجع نفسه كثريًا، ويتيل 
إليه، من وقوع يف احلرام،  آل  فيم  الليل وحيدًا، يفكر  يف 
ورسوب درايس، وفشل يف التفاعل االجتامعي، وما كان 
يؤرقه أكثر هو ذلك اخلوف الداخيل من عقاب اهلل تعاىل 
له، يف أن يصيبه مرض يودي به ويوصله للنهاية. كم بكى 
هذه  سهر  كم  أحد،  به  يدري  أن  دون  احلالكة  لياليه  يف 
الليايل معاتبا نفسه عىل غيها! كم وكم وكم! حتى وصل 
به األمر إىل تدهور صحي وكآبة الحظها عليها الكثريون، 

وعندما كان يتعرض للسؤال عن حاله كان ينفر غاضبًا 
- اتركوين وشأين ال عالقة لكم يب. 

ثم يميض خملفًا يف مآقيه دموعًا حّرى يفي وراءها 
مأساته التي قد ال يفهمها أحد. 

سلم سامر عىل األستاذ بحرارة مماثلة، وكأنه يقول : 
- ها أنت، كم كنت أبحث عنك! 

من خالل لغة الوجه واجلسد، شعر األستاذ هبموم 
سامر فسأله مطمئنا عن حاله : 

يف  يومًا  التقيته  من  ألست  أحوالك،  عن  طمئني   -
رحلة جبلية؟
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لكن سامر مل جيبه عن سؤاله، بل بادره بالقول وكأنه 
يريد أن يفتح معه احلديث جمددًا،  أو يعلمه أنه صاحب 
وثالثني  ثامنية  يكلف  اإليدز  إختبار  إن   : الغريبة  الورقة 

ألف لرية لبنانية 
إذا  ما  ملعرفة  فحصًا  أجرى  سامرًا  أن  األستاذ  فهم 
كان قد أصيب هبذا املرض بسبب سقوطه يف أجواء الزنا..

سامر بحاجة إىل احتضان، وبحاجة إىل قلب حنون 
حيتويه، ويتفهم مشاعره، لقد ايقن األستاذ يف قرارة نفسه 
فأحب مساعدته ودار  توبة نصوح،  أن سامر عىل طريق 
احلديث بينهام  عن التوبة والتائبني، عن شباب وقعوا يف 
مهاوي الزنا ثم قاموا، عن تلك املرأة الزانية التي صدقت 
توبتها فجاءت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تعلن 
توبتها صادقة، وكثري من احلاالت التي مرت والتي يمكن 

أن نأخذ منها دروسًا وعربًا. 
ارتاح سامر للحديث مع األستاذ، فقد وجد ضالته 
املنشودة يف مرب فهم معنى الرتبية، مل يكن يومًا جيرؤ عىل 
الترصيح بحاله ألحد خوفًا من الفضيحة، إالّ أنه شعر هنا 
أنه  يف مأمن فأراد أن ُيفرغ ذاته يف حديث طويل جدًا مع 
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األستاذ استمر لساعات وساعات.. أفرغ سامر خالهلا كل 
ما يف جعبته، باكيًا نادمًا عىل حاله مستعدًا للرجوع إىل طريق 
احلق واهلداية. وقد أوضح أن نتائج التحليل املخربي كانت 

سلبية وأنه بفضل اهلل تعاىل مل حيمل فريوس اإليدز.. 
طلب األستاذ من سامر أن يرب والده بحاله،  لكن 
سامر رفض بشدة، خوفًا من أن تنهار صورته يف نفس أبيه، 
وأن يتسبب له بغضب  ثقيل، وهنا توجه إليه األستاذ قائاًل: 
قد  ولكنك  بني،  يا  توبتك  يف  صادق  اآلن  أنت   -
تضعف أمام مغريات جديدة.. لست أدري.. ال بد أن تتغري 

قبل ذلك، ال بد. 
افرتقا، عىل أمل اللقاء جمددًا، ويف نفس كل منهام حالة 
العودة  وبقي عىل سامر طريق  إليه،  توصال  ملا  الرضا  من 

الصحيحة. 
ــ 7ــ 

مل هيدأ بال األستاذ، فسامر أمانة بني يديه، واألمانة 
حرج  فيه  األمر  ولكن  باألمر،  والده  يرب  أن  تقتيض 
بالغ احلساسية من ناحية العالقة مع االبن،  شديد، وهو 
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وربام مع اجلريان ومع كثريين هلم صلة باملوضوع بصورة 
أو بأخرى.

دار  أمام  نفسه  يرى  به  فإذا   ، وجل  عز  اهلل  استخار 
الوالد. كان األمرصعبًا جدًا، من أي مدخل يدخل إليه؟ 

وكيف يبدأ احلديث معه؟ 

الذي  للوالد  متوددًا  مبتسام  قال  عليكم،  السالم  ــ 
رحب باألستاذ إثر موعد طلبه منه وريض به الوالد عىل 

الفور.. 

عن  فيه  يعرب  مرشق  بوجه  أجاب  دارك،  يف  إنك  ــ 
اسمه  يردد  ابنه  سمع  طاملا  شخص  بقدوم  رسوره  مدى 

بني الفينة واألخرى. 

ليكرس  احلديث  يبادره  أن  يف  حرجًا  األستاذ  جيد  مل 
جليد التفاعل بينهام متوددًا، خافضًا جناح االحرتام ليجد 
فرصة مناسبة يستطيع من خالهلا أن يصل إىل غاية صعبة 
وربام تكون من أصعب ما يمكن أن يبلغة مرب أو مرشد. 

البيئة  األيام،  هذه  يف  كثرية  شجون  ذات  الرتبية   -
االختالط.. الناس،  بني  الكبري  االحتكاك  املضطربة، 
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استطاع  كلامت  األبناء..  تربية  عىل  تؤثر  كبرية  عقبات 
األستاذ أن يدخل من خالهلا يف صلب املوضوع . 

كان الوالد يستمع بإنصات إىل الكالم الذي توسع 
توقف  والواقع.  التاريخ  من  األمثلة  بعض  ساردًا  فيه، 
مع  الرتبية  يف  واحدًا  أسلوبًا  يتبع  أنه  ليبني  قلياًل  الوالد 
أبنائه، وال يراعي بذلك مسألة العمر والبيئة واالعتبارات 

األخالقية األخرى. 

هنا، صمت األستاذ هنيهة، وقد ملس يف األب شيئا 
من التجاوب وكأنه أدرك أنه جاء يكلمه بشأن ابنه فسأل 

مستفرسًا: 

- أستاذ أنت جئت لغاية بشأن ولدي. 

أجابه، باقتضاب: 

- هل تريد أن تنقذ ولدك ؟ 

كربياء  فضحت  خائنة،  دمعة  الوالد  عني  يف  طارت 
كانت  طويل،  حديث  يف  األستاذ  اسرتسل  وهنا  الوالد، 
شارحًا  باحلديث  فيها  يتلطف  وحمرجة،  صعبة  حلظات 

أسباب املشكلة  
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ثم نظر إليه قائال : 
- امحد اهلل تعاىل أن ولدك مل يصب بمرض جنيس.. 
فتالحقه  الناس،  ألسنة  عىل  يفضحه  مل  تعاىل  اهلل  وأن 

نظراهتم عىل مدى حياته..
سبات  من  األب  توقظ  بأن  كفيلة  الكلمة  كانت 
شعره  ماسحًا  يديه  بكلتا  رأسه  يمسك  وهو  فكري، 
األبيض، ختونه دموعه فرتة ويفيها فرتة أخرى. ثم يردف 

األستاذ قائال :  
- احتضن ولدك وكن رفيقا له. 

وانتهى اللقاء، دون أن تنتهي القصة، قام الوالد بلقاء 
ولده، تصارحا وتصافيا، بعدها قرر االبن متابعة دراسته، 
دموع  كانت  باألستاذ،  واالبن  الوالد  التقى  يومني  وبعد 

الوالد هذه املرة تفيض فرحا وسعادة..
لقد  هلل  احلمد  ولدي،  استعدت  لقد  هلل  احلمد   -

استعدت ولدي. 
ــ 8 ــ 

عىل  سامر  تثبت  بأن  كفيلة  األحداث  هذا  كانت 
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رفاق  إىل  هنائيًا،  السوء  رفقاء  من  خرج  فقد  توبته، 
صاحلني، دروهبم املسجد، وطريقهم النور، فتبدلت حياته 
تفوته  املسجد، ال  رواد  دينه وأصبح من  إىل حرص عىل 
فيها  تبدلت  صادقة،  توبة  كانت  حارضًا،  الفجر  صالة 

معايري شخصيته، ونظرته إىل ذاته. 
املرحلة  وأهنى  بنجاح،  الدراسة  متابعة  عىل  صمم 
الرسمية،  الشهادة  يف  جيد  تقدير  عىل  حاصاًل  الثانوية، 

درس الطب متفوقًا، ثم خطب فتاة صاحلة، تزوجا. 
يقول األستاذ: »بعد فرتة طويلة، قابلته صدفة، رأيته 
يمسك بيد ولده، ابتسمنا ومل نتكلم بأدنى كلمة ، ولكن... 

تكلمت أعيننا. ومحدنا اهلل بصمت
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ــ 9ــ
عرشين  قبل  حصلت  حقيقية،  واقعية  قصة  هذه 
ضائع  شباب  قصص  القصص..   مئات  من  قصة  عامًا، 
ووعي  الوالدين  حلنان  بحاجة  وهو  طريقه  ضل  حائر، 
منها  ليتقبلوا  هلم  تفتح  لقلوب  حيتاجون  شباب  املربني، 
فمن  آمن،  أرسي  ملحضن  حيتاجون  والتوجيه،  النصح 

العجب أن يغفل األهل أحاسيس أبنائهم وترصفاهتم؟ 

وعدم  األبناء،  مع  الرصاحة  عدم  يف  املشكلة   
معرفة اجلليس الصالح من جليس السوء، وعدم الوعي 

ألساليب التفاعل مع املشاكل املستجدة يف جمتمعاتنا.

دعوة صريحة للشباب
الشباب  وقاية  مرشوع  يف  لكم،  دعوتنا  الشباب:  أهيا 
بكتاب  أنفسكم  حصنوا  الضياع،  مهاوي  عن  ابتعدوا 
مزالق  واحذورا  الصالح،  اجلليس  عن  وابحثوا  اهلل، 
وإن  املاليني رشقًا وغربًا،  بأجساد  تفتك  إهنا  الفواحش، 
ابتليتم فصارحوا آباءكم فهم األقرب لكم وإن مل تلمسوا 

فيهم تفهاًم، فعليكم باملربني الصادقني.. )انتهت(
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من إنـجازات مشروع وقاية الشباب
من األمراض المنقولة جنسيًا وااليدز خالل 

أعوام ) 2006 - 2016م (

1-  تمِّ عقد 300 دورة يف أكثر من 37 دولة يف قارات 
آسيا وأفريقيا وأوروبا وأسرتاليا

ومتطوعة  متطوع   19،000 من  أكثر  تدريب  2-  تمَّ 
كمحارضين يف  املرشوع وهم  من 40 جنسية خمتلفة. 
3-  تمَّ توزيع أكثر من مليون ونصف املليون نسخة من 

الكتب اخلاصة باملرشوع جمانًا.
املدجمة  األقراص  من  اآلالف  عرشات  توزيع  4-  تمَّ 

واخلاصة هبذه األمراض واملصورة تلفزيونيًا جمانًا.
5-  تمَّ تأليف 6  قصص حوارية تثقيفية لتثبيت مفاهيم 
رشعية يف الثقافة اجلنسية عند األطفال، بقلم القاصة 
بسمه اخلاطري من سلطنة عامن )وهي عضو فريق 

وقاية الشباب (. 
6-  تَم تأليف 15 كتابًا خاصًا كامدة مرجعية للعاملني يف 

هذا املرشوع بقلم الدكتور عبداحلميد القضاة. 
مادة  العتامد  املفتوحة  آسيا  جامعة  مع  االتفاق  7-  تم 
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دورات املرشوع وتدريسها عن بعد.
8-  ندرة العاملني يف مضمون مرشوع وقاية الشباب دفع 
الدكتوراه  درجة  ونيل  لدراسة  الفريق  من  عضوين 
لبنان  من  احلسيني  طنبوزه  خالد  الدكتور  وهم 

والدكتور فالح الروييل من البحرين.
اجلنسية  الرتبية  يف  الدبلوم  لدرجة  منهاج  9-  تصميم 
اآلمنة بالتعاون مع جامعة العزم يف طرابلس/لبنان.

 73 ولدينا  مدربني،  إعداد  دورات  مخس  عقد  10-  تم 
مدربًا ومدربة موزعني عىل 7 دول.

حتت  ومجعية  املرشوع  بني  االجيايب  التعاون  11-  تم 
العرشين يف مدينة فاس باملغرب.

التوعية  برنامج  تنفيذ  عىل  والتوافق  التنسيق  12-  تم 
الدورات  من  سلسلة  عقد  خالل  من  والتثقيف 
ثم  االردن  يف  الفلسطينية  املخيامت  لشباب 
ادارة  بني  التعاون  خالل  من  وذلك  لبنان  يف 
خلدمة  املدنية  املؤسسات  يف  والعاملني  املرشوع 
بداية  من  فعليا  بدأ  قد  الربنامج  أن  املخيامت،علام 

عام 2016م.
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