
  

 
 

1 of 2 

2003-2010ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 أنا وأنت على الطريق

 اإلفراط في استعمال الخليوي
 

وها إنه يزداد مع األيام ليصبح  ، قد لفت نظركسيدتي، يا وي من قبل الجميع من حولك يالبد أن اإلفراط في استعمال الهاتف الخل
صفحة التواصل االجتماعي لمجموعة من الشبيبة ذهبوا لحضور لقد شاهدت مؤخرا صورة نشرت في أيضا في متناول حتى األوالد. و 

ويجيبون أصدقاءهم على  تابعون أخبار الفيس بوك والرسائل اإللكترونية، وبينما كانوا يحضرون الفيلم كانوا أيضا ي معا فيلم سينمائي
ألشخاص يأكلون سوية في المطعم،  أسئلتهم ويتحدثون محادثات ليس لها نهاية. وصورة أخرى مضحكة أكثر من هذه ، وهي صورة

وي ، ويقول التعليق يلفعل ذلك واللقاء بعضهم مع بعض لمتابعة أخبارهم. وظهر الجميع منشغال بالهاتف الخل اوقد عملوا موعدا سابق
 نعم ما رأيك سيدتي؟  .مسرورون جدا باللقاء مع بعضهمعلى الصورة، إنهم يتناولون طعام الغذاء سوية و 

 
يقول الخبر: شنق طفل بريطاني عمره ثالثة عشر عاما  ، ق نفسه بعد مصادرة هاتفه المحمولطفل يشن بريطانيا ، تحت عنوان: 

 نفسه من سريره المكون من طابقين بعد قيام والديه بمصادرة هاتفه المحمول. وقالت صحيفة ديلي إكسبريس إن ديكالن غيتينبي 

Diklan Getenbi   طلب منه والداه تسليم هاتفه المحمول لمدة أسبوع، بعد وقوعه بمشاكل في المدرسة ألنه كان يحمله بصورة
مستمرة وكأنه ملتصق بيده. وأضافت الصحيفة أن تحقيقا رسميا أفاد بأن ديكالن غضب حين رفض والداه إعادة هاتفه المحمول في 

عائلته ببلدة روسيندال في مقاطعة النكشاير، وعثر عليه شقيقه األصغر وقد شنق نفسه  وقت مبكر وذهب إلى غرفة نومه في منزل
الن ربما توقع أن يجده أحد أفراد العائلة بذلك الوضع في الوقت المناسب وينقذه كيدأن بّين بحزام. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق 

ونسبت إلى الحكم با على سلوكه السيء في المدرسة. هاتفه المحمول عقا صادراويحصل بالتالي على هاتفه المحمول. وأن والداه 
الذي خلص إليه التحقيق قوله إن ديكالن لم يكن يقصد فعال وضع حد لحياته، وقد يكون توقع أن يأتي أحد أفراد أسرته إلنقاذه حين 

 شنق نفسه بحزام. إلى هنا ينتهي الخبر..
 

؟ أألى هذا الحد يا سيدتي صار اإلنسان مستعبدا شكل خاص؟ وبوسائل االتصال بوصل تعلق اإلنسان باأللكترونيات أألى هذا الحد
األطفال  تصرفاتهم أمام أوالدهم وينتبهون إلى أن  لهذه الوسائل حتى إنه لم يعد يستطيع العيش من دونها؟ إن األهل الواعين يراقبون 

يكتسبون كل ما يرونه ويراقبونه. فمعنى هذا أن األهل هم من تقع عليهم المسؤولية أوال وقبل كل شيء. أليس كذلك يا سيدتي؟  ثم من 
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ه ولد أن يحوز على هاتف نقال. وكل ولد بالطبع يختلف عن اآلخر في نموّ ن الواجب األهل أن ينتبهوا إلى العمر المناسب الذي يمك  
ثم من الممكن أن يضع األهل حدودا معينة لكل ولد يستخدم الهاتف النقال، كأن يستعمله في عطلة نهاية األسبوع مثال أو  واستيعابه.

 ه هكذا فجأة كما حصل مع هذا الولد البريطاني. في المساء حين يعود من المدرسة. عندها لن يعود منعه منه يؤثر عليه ويغيظ
 

هل تعلمين سيدتي أن كلمة اهلل المقدسة التي كتبت بوحي من روح اهلل القدوس قد منحت األهلين مبادئ هامة في كيفية التعامل مع 
أيها اآلباء ال تغيظوا أوالدكم لئال ية األوائل وقال مسوقا بالروح القدس: أوالدهم؟ أجل فلقد تكلم مثال بولس الرسول أحد رسل المسيح

نذارهبتأديب اوأنتم أيها اآلباء ال تغيظوا أوالدكم ، بل ربوهم وفي مكان آخر يقول: ( 21: 3)كولوسي . يفشلوا  (4: 6.)أفسس لرب وا 
لى بمعنى، أنه يجب على األهلين أن ينتبهوا إلى أوالدهم و  الغيظ أو القهر يقود  ، ألن  همتعاملون فيها معهم، وال يغيظو التي يالطريقة ا 

إلى الفشل في كثير من األحيان والفشل يقود إلى اليأس ومن ثم يرتكبون حماقات غريبة كهذا الولد الذي اغتاظ من أهله ألنهم أخذوا 
 منه الهاتف النقال حتى ولو لمدة وجيزة. 

 
نذاره. أي يوجه األهل األوالد بحكمة ودراية بحسب طريق الرب بأن يرب  وينصح الرسول بولس األهلين أيضا  وا األوالد بتأديب الرب وا 

اتب سفر األمثال سليمان وشريعته، أي في المحبة والحكمة ومخافة الرب. ألن رأس الحكمة يا سيدتي هي مخافة الرب كما يقول ك
نا؟ هل نتبع نحن أوال كأهلين تعليم الكتاب المقدس الذي ينير دربنا ويرشدنا فهل نعي حقا كيف نتعامل مع أوالدنا فلذات أكبادالحكيم. 

الطريق الذي عليك أن تسلكيها كأم ، إلى الطريق الصحيح الحكيم؟ هل قرأت يوما سيدتي كلمة اهلل المقدسة؟ وهل استنرت في معرفة 
ن الحكيم في سفر األمثال األهلين على تدريب أوالدهم ها إلى أوالدك ؟ طريق الرب ومخافته وشريعته؟ يحث سليمانوبالتالي تنقلي

اسمعوا أيها البنون تأديب األب، واصغوا ألجل معرفة الفهم. ألني أعطيكم تعليما صالحا وتوجيههم في طريق الرب ومعرفته فيقول: 
ك كالمي . احفظ وصاياي فال تتركوا شريعتي. فإني كنت ابنا ألبي غضا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي: ليضبط قلب

( فهل ننتبه صديقتي إلى 6 -4: 4)أمثال  فتحيا. اقتن الحكمة اقتن الفهم . ال تنس وال ُتِعرض عن كلمات فمي ال تتركها فتحفظك.
 .أهمية األمر فنربح أوالدنا وال نخسرهم
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