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األول من أبريل هل هو يوم »الكذب األبيض«؟

محمد املنجد إسالم إسماعيل عبدالعزيز راشد دانيا دبية هادي العجمي سلمى مجدي روان طه

مواطنون لـ »األنباء«: كذبة أبريل لكسر الروتين والملل بشرط عدم التجاوز

كذبا من الرجل«.
وان السبب في ذلك يرجع الى عاملني أولهما العامل النفسي العاطفي 
ألن املرأة اكثر عاطفية من الرجل وألن الكذب حالة نفسية ترتبط باجلانب 
العاطف����ي أكثر من ارتباطها باجلانب العقالني، فالنتيجة الطبيعية ان 

تكون املرأة اكثر كذبا من الرجل.
والعامل الثاني ان الكذب بصفة عامة هو سمة املستضعفني واإلنسان 
غالبا ما يلجأ الى الكذب إلحساس����ه بالضعف واملعاناة واالضطهاد، او 
الهروب من واقع أليم يعيش����ه، وألن املرأة خلق����ت أضعف من الرجل 
وعاش����ت على مر العصور وفي مختل����ف املجتمعات تعاني االضطهاد 
والقهر فكان البد من ان تلجأ الى الكذب، ويظل لكل شخص رأيه اخلاص 

في هذا املوضوع، وباألخص في كذبة أول ابريل.
»األنب����اء« قامت بجولة الس����تطالع آراء املواطن����ني حول املوضوع 

فكانت اآلراء اآلتية:
في البداية قالت س����مية املهنا ان الروتني الذي يعيشه الناس رمبا 
جعلهم يحبون وينتظرون هذا اليوم لكس����ر الروت����ني وامللل وإدخال 
نوع م����ن الطرافة والنكتة إلى حياتهم، وتضي����ف انه اذا اقتصر األمر 
على الكذبات اخلفيفة التي ال تخلو من املواقف املضحكة يكون ش����يئا 
جميال ولكن لألس����ف انه في بعض األوقات يتحول هذا اليوم إلى مآس 
مبكية عندما يختلط املوضوع بني املزاح واجلد وهنا حتصل املش����كلة 
كاألخبار الكاذبة التي تتداول عن املرض او املوت او غيرها من األخبار 

احملزنة جدا.

أمر شائع

ومن جانبها، تقول شيماء صادق ان كذبة ابريل أمر شائع عند أغلب 
دول العالم وهناك أكاذيب كثيرة انتشرت في الكثير من البالد ومازالت 
شعوبها تتذكرها وتكررها حتى اآلن مع حلول األول من ابريل كل عام، 
ولكن في الكثير من األحيان ضغوط العمل واحلياة تنسينا هذا اليوم 

ويكون ضحية كذبة ابريل الكثير من األصدقاء او املقربني.
وتتاب����ع ص����ادق ان كذبة ابريل ال تخلو من الطرافة ولكن بش����رط 
أال تتج����اوز احلدود واال تتعارض مع أخالقنا كالكثير من الش����ائعات 
املضرة والس����يئة كتلك التي تروج عن بعض األشخاص املعروفني او 

املشهورين.

التالعب بالمشاعر

ومن جانبه، يؤكد محمد الشطي انه ضد الكذب بكل أنواعه وأشكاله 
وفي اي زمان او مكان ولألسف فان الكثير من الناس أصبحوا ينتهزون 
هذا اليوم كفرصة ليتالعبوا مبشاعر الناس وأعصابهم وفي بعض األوقات 
يصلون الى املستشفى بسبب كذبة حيكت لهم وهذا شيء مزعج للغاية 

ورمبا يصل البعض للوفاة او لصدمة او انهيار عصبي.
وتؤكد هيفاء احلمد ان هذا اليوم لم يعد يختلف كثيرا عن غيره من 
األيام ألنه لألس����ف أصبح الكذب في دم أغلب الناس واإلنسان الصادق 

أصبح شيئا نادرا بل ان البعض يعتبره ساذجا او ضعيفا.
وأصبح هذا اليوم فرصة للتسلية مبشاعر الناس والسخرية وتتابع 
انه ليس من العيب ان ندخل روح النكتة الى حياتنا في مثل هذا اليوم 
بكذبة صغيرة لطيفة ال تؤذي مشاعر احد بل تكون فرصة لترسم البسمة 
عل����ى الوجوه بل العيب ان ننتهز هذا اليوم ليكون فرصة للس����خرية 
واالستهزاء مبشاعر الناس. وتؤكد انها سمعت عن الكثير من احلوادث 
التي صارت في أول ابريل بس����بب بعض األكاذي����ب التي أودت بحياة 

أشخاص ليس لهم ذنب إال انهم كانوا ضحية لكذبة ابريل.

يوم غير تقليدي

بينما يقول جمال اإلبراهيم: أعتبر هذا اليوم يوما غير تقليدي ألنه 
يكسر الروتني الذي نعيش����ه ويخرجنا من ضغوطات العمل ومتاعب 

احلياة اليومية ويجعلنا نعيش جوا من املرح والسعادة.
ويتابع: أجمل خبر س����معته في الس����نة املاضية هو دعوة من أعز 
أصدقائ����ي لفرحه وهذا اخلب����ر أفرحني كثيرا ولك����ن كان مجرد كذبة 
طريفة منه ولكن في الوقت نفس����ه رمبا كان فأل خير حيث انه تزوج 

بعد اشهر قليلة.

بحيرات كبيرة بالوالية سيتم فيها إجراء الدراسة. 
وأضاف اخلبر أن هذه الدراسة ستسبب اختالال في 
التوازن البيئي للبحيرة ألن ال� 2000 سمكة قرش 
ستتغذى أثناء الدراسة على 20 طن سمك يوميا من 
أسماك البحيرة، ولكي يسبك احملرر الكذبة أكد داخل 
اخلبر أن هناك اعتراضات كبيرة على هذه الدراسة 
خوفا من أن تقوم أسماك القرش بالتهام الصيادين 
والسباحني داخل البحيرة، إال أن حكومة الوالية لم 
تلق باال لهذه االعتراضات وأن قرارا سيصدر مبنع 
الصيد والس���باحة داخل تلك البحيرات الثالث من 

أجل عيون ال� 2000 سمكة قرش!
أذاع راديو لن���دن في أبريل عام 1979 
خبرا قلب بريطانيا رأسا على عقب، حيث 
أشار اخلبر إلى أن احلكومة البريطانية 
ستقوم بإعادة تقومي التوقيت البريطاني 
حتى يتوافق مع التقومي العاملي، ألن بريطانيا كما 

أكد اخلبر متقدمة عن باقي العالم مبقدار يومني.
ويقتضي هذا اإلجراء أن يتم إلغاء يومني من أيام 
الس���نة حتى تتوافق بريطانيا زمنيا مع باقي دول 

العالم، وأن اليومني امللغيني هما: 5 و12 أبريل.
العجيب في األمر أن املكاملات التي تلقتها إذاعة 
راديو لندن لم تتركز على السخط من هذه الدعابة 
أو حتى على رفض الفكرة، لكنها ركزت على السؤال 
عن وضع البريطانيني في هذين اليومني، منها أحد 
مديري الشركات الذي اتصل يسأل: هل يعطي موظفي 

شركته راتبا نظير هذين اليومني امللغيني أم ال؟!
أما األكثر سخرية فكانت تلك املرأة التي اتصلت 

لتقول: »عيد ميالدي يوم 5 أبريل.. ماذا أفعل«؟!
أذاعت ش���بكة ال� BBC خبرا عن 
إجراء ستتخذه احلكومة البريطانية 
من أجل احلفاظ على ساعة »بيغ بن« 
الش���هيرة وجعلها مالئمة للعصر، 
ويتمث���ل هذا اإلجراء في حتويل الس���اعة العتيقة 
العريقة ذات األجراس الكبيرة والعقارب املشهورة 

إلى »ساعة رقمية ديجتال«!

نش���ر أحد محرري مجلة »بي س���ي 
كومبيوتينج« املتخصص���ة في مجال 
التكنولوجيا ع���ام 1994 خبرا عن قيام 
الكونغ���رس مبناقش���ة مش���روع قرار 
مينع ش���اربي اخلمور من دخول اإلنترنت أس���وة 
بالقانون الذي مينع السائقني من القيادة بعد تناول 

اخلمور!
وأضاف احملرر أن رقم مشروع القرار هو »040194« 
وأن صاحب هذه الفكرة املقدمة للكونغرس اس���مه 
Sloof Lirpa، وبالطبع لم ينتبه أحد إلى مغزى هذا 
الرقم وهذا االسم، فقد كان الرقم يعني: »1994/1/4« 
أي تاريخ األول من أبريل، أما إذا عكس���نا حروف 
 Fools April اسم صاحب الفكرة واملشروع سيصبح

أي كذبة أبريل!
مذيع مبتدئ بإذاعة األغاني بنيوزيلندا 
عام 1949 فاجأ املستمعني )من دون إذن 
من رئيسه( بخبر مهم وعاجل عن هجوم 
سرب من النحل على العاصمة أوكالند 
وطالبهم بأن ينفذوا التعليمات اآلتية حتى ينجوا 

بأنفسهم من هذا املوت الطائر:
� أن يرتدوا اجلوارب فوق البنطلونات! 

� أن يض���ع كل بيت أمام باب���ه طبقا عليه مادة 
عس���لية لزجة إليقاع النحل في الفخ بالطبع هاج 
وماج س���كان العاصمة، وتتطور األمر إلى أن قام 
مدير اإلذاعة بالتدخل سريعا واعتذر للجمهور وأكد 
أن األمر برمته من اختراع هذا املذيع الكاذب، ومن 
ساعتها اعتادت تلك اإلذاعة في نهاية مارس من كل 
عام أن حتذر اجلماهير من الوقوع في »مس���تنقع 

كذبة أبريل«!
في األول م���ن أبريل من ع���ام 1981 
نش���رت جريدة الهيرالد نيوز الصادرة 
في والية ميتشغان األميركية خبرا عن 
اس���تعداد الوالية إلجراء دراسة علمية 
متخصصة عن ساللة أسماك القرش، ان 
الوالية ستطلق 2000 نوع من أسماك القرش في 3 

 س���خرية وغرابة أن مطعم )برجر كينج( نشر
  إعالن���ا في الي���وم التال���ي اس���تغرب فيه من

 حجم اإلقبال الضخم على الساندويتش »األعسر« 
وأضاف أن الش���عب األميركي وقع ضحية كذبة 

أبريل.
قام مواطن بريطاني يوم 31 مارس 
1989 بتصميم منطاد ضخم على شكل 
طب���ق طائر، وق���ام بالتحليق به فوق 
الطريق الس���ريع على أطراف لندن ثم 
هبط ب���ه فوق حقل، األم���ر الذي أثار 
الذع���ر داخل لندن واس���تدعى املواطنون رجال 
اسكوتالنديارد )الشرطة البريطانية( فقامت قوات 
البوليس بإحاطة الطبق الذي فتح أبوابه ونزل 
منه املواطن مفاجئا اجلمي���ع وقائال: »كل كذبة 

أبريل وأنتم طيبون«.
أما كذبة أبريل لعام 1933، فكانت عن 
خبر نشرته جريدة »ماديسون كابيتل 
الكونغرس  انهيار مبن���ى  تاميز« عن 
األميركي بس���بب انفج���ارات غامضة، 
ولتسبيك الكذبة نشرت الصحيفة صورة مركبة 
للمبنى وهو ينهار، وهو م���ا أصاب األميركيني 

بالذعر واخلوف الشديد.
في فبراير 1708 أعلن املنجم البريطاني 
)إيزاك بيتريستف( أنه تنبأ بأن منافسه 
املنجم جون بارتيردج سوف ميوت في 
نفس العام، فنفى منافسه هذه النبوءة 
وقال إنه ال يصدق إيزاك، وفي يوم 31 مارس 1708 
أشاع إيزاك بيتريستاف أن النبوءة حتققت وأن 

خصمه قد مات.
فانتشر اخلبر بني الناس وعندما استيقظ جون 
بارتيدج صباح يوم 1 أبريل كان اجلميع قد علم 
بخبر موته، وعندما نزل إلى الش���ارع خاف منه 
الناس وظنوا أنه ش���بح أو عفريت وأخذ يفهم 
الناس أنه مازال حيا يرزق..لكن هيهات لم يصدقه 

أحد.. لقد كانت كذبة أبريل.

في كل عام ومبناس���بة األول من أبريل يسارع 
الكثيرون إلعداد مقالب أو مزحات أو أخبار غريبة 
وكذبات بيضاء تكون س���عيدة للبعض والبعض 
اآلخر قد يتضايق وينزعج والبعض في أول أبريل 
يكون���ون في غاية احلذر ويتوقعون في أي حلظة 
اتصاال أو رس���الة أو إمييال أو شيئا ما يكون 
كمقلب أو مزحة ويحاولون أن يثبتوا أنهم لم 
يقعوا ضحية وكشفوا اخلدعة، وتلعب وسائل 
اإلعالم من صحف ومجالت وإذاعات وغيرها أحيانا 
دورا طريفا في هذا اليوم كما سنرى بعد قليل في 
هذه املختارات من أشهر كذبات اول أبريل من مناطق 
مختلفة من العالم وفي فترات زمنية مختلفة لكن 
القاسم املشرك بينها جميعا هو »أول أبريل« وكل 

كذبة أبريل وأنتم طيبون:
أذاعت ش���بكة ال� BBC العاملية 
ذات املصداقية حول العالم في األول 
من أبريل عام 1957 خبرا يقول ان 
سويس���را اقتربت بفضل األمطار 
الغزيرة من زراعة محصول من املكرونة 

السباجيتي.
نشرت سلس���ة مطاعم )برجر 
كينج( األميركية إعالنا على صفحة 
كاملة في صحيفة »يو أس إيه توداي« 
أنها خصصت  بأميركا أعلنت فيه 
سندويتشا لألميركيني العسر )الذين 
يستخدمون يدهم اليسرى( والذين يبلغ عددهم في 
أميركا 32 مليون ش���خص وأن اسم الساندويتش 

.)Whooper Handed-Left ووبر األعسر(
وأضاف اإلعالن أن هذا الساندويتش لن يختلف 
عن س���اندويتش )ووبر العادي( 
س���وى في ش���يء واحد وهو أن 
مكونات الساندويتش سوف توضع 
الس���اندويتش  180 درجة عكس 
العادي حتى يتمكن األعس���ر من 
استخدام الساندويتش جيدا، األكثر 

أشهــر

ومتثل هذا اإلجراء في حتويل الس����اعة العريقة ذات االجراس الكبيرة 
والعقارب املشهورة الى ساعة رقمية ديجيتال.

وما نش����ره احد محرري مجلة PC Computrg املتخصصة في مجال 
التكنولوجيا عام 1994 عن قيام الكونغرس مبناقشة مشروع قرار مينع 
شاربي اخلمور من دخول اإلنترنت أسوة بالقانون الذي مينع السائقني 
من القيادة بعد تناول اخلمور وقد أرفق احملرر خبره برقم للقرار وكان 
040194 وه����و داللة على تاريخ األول من ابري����ل وطبعا لم ينتبه احد 

للرقم وللمغزى منه.
 April Fools واذا ما مت عكسه يصبح Lirpa Sloof كما أنه اعتمد اس����م

ولكن لم يثر األمر انتباه احد ولم يعرفوا انها كذبة أبريل.
ولم يقتصر األمر على ذلك فقد نشر احد مطاعم الوجبات السريعة 
اعالن����ا في صحيف����ة USA United أعلن فيه أنه خصص سندويتش����ا 
 Loft Handed Whopper لالميركيني الذين يستخدمون يدهم اليسرى واسمه
وتهافت الناس إلى شراء السندويتش األعسر ما أثار استغراب املطعم 
الذي نشر في اليوم التالي إعالنا آخر ليخبر الناس أنهم وقعوا ضحية 

كذبة ابريل.
وعلى الصعيد احمللي نش����رت جريدة الراي عام 2001 خبرا عن نقل 
ابراج الكويت الى اجلهراء عمال بقرار يقضي بنقل االبراج كل 3 سنوات 
من مكانها إلنعاش املناطق اخلارجية في الكويت، وقد حظيت هذه الكذبة 

باهتمام شريحة كبيرة من الناس الذين انتظروا نقل هذه األبراج.
كما يقول الباحث اإلجنليزي جون شيمل الذي شغل نفسه بالكذب 
وبالبحث عن أصوله ودوافعه ومس����بباته »إذا كان الكذب أصبح صفة 
يتصف بها البشر دون سائر املخلوقات ويستخدمونه في شتى مرافق 
احلياة واتصاالتهم العامة او اخلاصة فإن كل األدلة تثبت أن املرأة أكثر 

ما يقال لها ألنها غالبا ال تتوقع ان يكون هناك من يكذب عليها.
ف����ي حني ان هادي العجمي ال يحب الكذب ويقول انه ليس����ت هناك 

كذبة بيضاء واخرى سوداء فالكذب كذب، وال ألوان له.
ويرى أن هن����اك الكثير من الكذبات التي ينجم عنها حوادث مؤذية 
وتؤدي إلى نتائج ال حتمد عقباها، لذلك يجب ضبط هذه الظاهرة وعدم 
التسويق لها واملساهمة في انتشارها حيث تقوم بعض وسائل اإلعالم 

العربية والعاملية بنشر كذبات في هذا اليوم.
ويقول إن الكذب حبله قصير مهما اختلف ومهما تنوع.

كذلك األمر بالنسبة لعبدالعزيز راشد الذي يرى أن األمور زادت عن 
طبيعتها في هذا اليوم، واصبح الكذب املستخدم في هذا النهار يحضر 
له مسبقا ويعمد الناس إلى ابتكار الكذبات باالعتماد على احداث حساسة 
في حياة الش����خص الذي سُيكذب عليه وعلى صعيد آخر يتم استخدام 
االحداث العاملية في خدمة كذب����ة قد تكون صغيرة مبفهومها غير أنها 

قد تكون كبيرة بتأثيرها.

أشهر كذبات أبريل

دخل����ت كذبة ابريل احللقة اإلعالمية من بابها الواس����ع حيث باتت 
محطات التلفزة وش����بكات الراديو والصحف اليومية وكل الوس����ائل 
اإلعالمية تطلق كذبة األول من أبريل ومن أش����هرها ما أذاعته شبكة ال� 
BBC العاملي����ة ذات املصداقية حول العالم في األول من أبريل عام 1957 
عن أن سويسرا اقتربت بفضل األمطار الغزيرة من زراعة محصول من 

املعكرونة السباغيتي.
وعندما أذاعت الش����بكة نفس����ها خبرا عن اجراء ستتخذه احلكومة 
البريطانية من اجل احلفاظ على ساعة بيج بن وجعلها مالئمة للعصر 

رندى مرعي ـ ندا أبوالنصر
»الكذب����ة مش خطية«، خاصة اذا كانت ف����ي االول من ابريل، اليوم 
الذي يعرف عامليا بيوم الكذب، حيث يطلق الناس فيه ومنذ زمن بعيد 
كذبات تعرف بالك����ذب االبيض، غير انه ال ميكن انكار ان هذه الكذبات 
عل����ى الرغم من »بياضها« اال انها قد تكون ذات نتائج ال حتمد عقباها، 
وذل����ك ألن املقالب التي باتت معتمدة واالقاوي����ل التي يعتمدها الناس 
تخطت مرحلة الكذبة، وباتت تتناول امورا خاصة وحساسة في حياة 
اآلخري����ن وترتبط بظ����روف البلد الذي يكذب في����ه الناس، وقد تكون 

احلروب ونتائجها جزء من هذه الكذبات.
ولم تعد تقتصر الكذبات على الناس ولم تعد كدعابة فيما بينهم، بل 
تخطت ذلك لتصبح جزءا من اخبار الصحف ونشرات االخبار التلفزيونية 
لتوجه الرأي العام من خالل اثارة مواضيع تهمه وتش����ده ويعتمدون 
فيها على العناصر املترابطة التي جتعل املشاهد او القارئ ينتظر اليوم 

التالي ليعرف نتائج اخلبر الذي نشرته الوسيلة االعالمية.
لقد اصبح االول من ابريل يوما ينتظره البعض بفارغ الصبر ويخشاه 
البعض اآلخر خوفا من التعرض لكذبة ذات نتائج مؤذية، فكذبة ابريل 
تتطور مع تطور العصور ومع تقدم التكنولوجيا، فهذه الكذبة اصبح لها 

اهلها وهناك محترفون يقومون باختراع وابتكار الكذبة واساليبها.
حتتفل س����لمى مجدي في االول من ابريل بعيد ميالدها لذلك تقول 
سلمى انه ال احد يجرؤ على الكذب عليها في هذا النهار لكي ال ينغصوا 
من فرحتها بعيد ميالدها، وتتابع ان معظم الكذبات التي يطلقها اصدقاؤها 
تتعل����ق باالمتحانات، خاصة انه في هذا الش����هر غالبا ما يكون لديهم 

امتحانات.
وتق����ول انها ال تؤيد انواع الكذبات الكبيرة التي قد تس����يء وتضر 
باآلخرين، وذلك ألن الهدف الرئيسي من الكذب في 1 ابريل هو التسلية 
واكثر من ذلك هي عادة يتعلمها االنسان منذ الصغر، فهي موجودة في 

املجتمعات وال ميكن اخفاؤها.
من جانبها، تقول روان طه انها حتب كذبات ابريل وجتدها مس����لية 
وعادة تكذب مع اخوانها في املنزل ومن اشهر ما كذبوا به على والدتهم 
ان قالوا لها ان رجال دخل املنزل واثاروا ذعرها وخوفها وبعد اكتشافها 
ان االم����ر كذب غضبت منهم، لكن ه����ذا املوقف لم يكن عائقا ولم يضع 
حدا لهذه الكذبات، ففي كل عام ال ش����عوريا يطلقون كذبة ما على احد 

وغالبا ما ينجحون في ذلك.
وتتابع روان انها في اغلب االحيان ال تصدق ما يقال لها في االول من 
ابريل، ألن الش����ك لديها موجود في كل ما يقال لها وكل ما يثار حولها، 

فهذا اليوم هو يوم الكذب والصدق فيه نادر.
اما بالنس����بة حملمد املنجد فيوم 1 ابريل يوم مسل وذلك ألن معظم 
الكذبات التي تطلق س����واء كانت من االفراد او حتى من وسائل االعالم 

تكون طريفة وفيها روح دعابة.
ويقول انها تكون كذبات كبيرة ومن املنطقي أال تصدق ولكن هناك 

سر ما في هذا اليوم حيث إن كل الناس تصدق كل شيء.
ومن اشهر الكذبات التي التزال تذكر في األول من ابريل كل عام هي 

كذبة نقل األبراج من شارع اخلليج إلى اجلهراء.
وي����رى محمد ان الكذب ف����ي هذا اليوم مهما كب����ر، كذب ابيض وال 

مشكلة فيه.
غير ان األمر مختلف عند اسالم اسماعيل الذي يذكر كذبة حتولت الى 
واقع عندما اخبروا احد االصدقاء بأن س����يارته تشتعل وبالفعل عندما 
ذهب ليراها صدقت كذبتهم وكان احدهم قد رمى بس����يجارة مش����تعلة 
وبدأ احلريق ينش����ب حتت تلك الس����يارة ولكن ل����م تكن هناك أضرار 

حينها )احلمد هلل(.
ويقول إنه منذ ذلك الوقت تغيرت نظرته لألول من ابريل اذ اصبحت 
االمور زائدة عن حدها وبدأت تأخذ أبعادا وتلحق الضرر بالناس لذلك 
يجب ان ي����زداد الوعي لدى الناس وأال يتعاطوا مع هذا اليوم على أنه 

مناسبة يجب ممارسة طقوسها.
بدورها تنتظر دانيا ديبة األول من أبريل لترى ما الكذبة »األصدق« 
ف����ي الصحف والتزال تذكر ايضا كذبة نقل االبراج الى اجلهراء وتعتبر 

انه لم يكن هناك كذبات اكثر تصديقا من تلك.
وتقول انها ال تكذب في هذا اليوم وال في غيره ولكنها قد تصدق كل 
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األول من أبريل هل هو يوم »الكذب األبيض«؟

الناشط همالن الهمالن الداعية عاطف مرسي الباحث صالح الغامن الداعية يوسف السويلم الداعية أحمد الكوس  د.طارق السويدان

فانطلق بعضه����م الى نبل معه 
فأخذوه، فلما استيقظ الرجل فزع 
فضحك القوم فقال: ما يضحككم؟ 
فقال����وا: ال إال أنا أخذنا نبل هذا 
ففزع فقال رس����ول اهلل ژ »ال 
يحل للمسلم أن يروع مسلما«.

أما من يق����ول اننا ال نكذب 
ولكنه����ا كذب����ة أبري����ل فكأنهم 
يستحّلون هذا الكذب حتى ولو 
كان على ش����كل مزاح سخيف، 
ومعروف ان كثرة املزاح مخلة 
باملروءة والوقار كما ان التنّزه 
عنه باملّرة وتركه مخل بالتأسي 
بالسنة والسيرة النبوية وخير 

األمور أوسطها.

بدعة منكرة

م����ن جانب����ه أك����د الباحث 
اإلسالمي صالح الغامن ان الكذب 
من األمور احملرمة في الشريعة 
اإلسالمية وقد قال النبي ژ »ان 
الكذب يهدي إلى الفجور وال يزال 
الرجل يك����ذب حتى ُيكتب عند 
اهلل كّذابا« وال يوجد أي مسّوغ 
شرعي سواء في شهر أبريل أو 
غيره يجيز الكذب حيث ال توجد 
رخصة ف����ي الكذب إال في أمور 
معينة وملصلحة راجحة كما جاء 
في احلديث الشريف في مواضع 
بّينها وهي في احلرب واإلصالح 
بني املتخاصم����ني وكذب الزوج 
على زوجته والعكس ألجل املودة 
والصلح ال فيما يسقط احلقوق 

الواجبة.
أم����ا كذبة أبري����ل فهي بدعة 
منكرة ويجب على املسلمني أال 
يحتفلوا بأي مناس����بة خارجة 
عن ديننا اإلسالمي مثل االحتفال 
بعيد احل����ب وعيد األم أو كذبة 
أبري����ل وغيرها من البدع واهلل 

أعلم.

نفاق وريبة

اما اإلمام واخلطيب في مسجد 
احلمدان بالفنطاس الداعية عاطف 
مرسي فيرى ان كذبة ابريل سلوك 
بعض من ال يعرفون قيم اإلسالم 
وهم يشاركون في اطالق األكاذيب 
حتت ما يدعون انه دعابة ومزح 
ابريل«، ويقول:  مبسمى »كذبة 
ال يوجد لدى املسلمني كذب في 
أبريل وال غيره، فالكذب كذب مهما 
كانت درجات لونه أو مبرراته 
الضبابية، وكذب����ة أبريل بدعة 
مضل����ة يأثم قائله����ا، ويعاقب 
مرددها ذلك ألنها تعّرض سمعة 
الناس لألذى ومتّزق أواصر احملبة 
واأللفة بني األصدقاء واألخالء، 
فالكذب نف����اق وريبة وقد حذر 
النبي ژ من االتصاف بهما وننبه 
الى أن الرسول ژ كان ميزح وال 
يقول إال حقا وهو الصدق املطابق 
للواقع، وكذبة أبريل مضلة يأثم 

قائلها ويجرم من يرددها.
من جهت����ه يقول الناش����ط 
اإلسالمي همالن الهمالن: الكذب 
من مساوئ األخالق وكذبة أبريل 
محاكاة للغرب وتقليد أعمى لهم 
الناس من  وآثارها سيئة، فمن 
اخبر بوفاة ولده أو زوجته أو 
بعض محبيه فلم يحتمل الصدمة 
ومات، ومنهم من يخبر بإنهاء 
أو  أو بوق����وع حريق  وظيفته 
حادث تص����ادم ألهله فيصاب 
بجلطة أو ما شابهها من األمراض، 
وبعض الناس يتحدث معه كذبا 
عن زوجته وانها ش����وهدت مع 
رجل فيس����بب ذلك تطليقها أو 
قتلها وهكذا في قصص كثيرة ال 
تنتهي وحوادث ال نهاية لها وكله 
بسبب الكذب الذي يحرمه الدين 
والعقل وتأباه املروءة الصادقة 
وقد حّرم الشرع الكذب حتى في 
املزاح وانه نهى ان يرّوع املسلم 
س����واء كان جادا أو مازحا معه 
قوال أو فعال، فهذا شرع اهلل فيه 
احلكمة والعناية بأحوال الناس 

وإصالحهم.

أساتذة علم االجتماع والنفس:
هناك من يعتمد الكذب لخلق أزمة

مهرجان للحمير!

قالت لصديقتها العانس »جاءك عريس« 
فأصابتها هستيريا وبكاء متواصل!

حريق التهم 3 منازل

القرضاوي يفتي بتحريم »كذبة« أبريل

بيكام .. امرأة

تؤكد أستاذة علم االجتماع د.دالل الزبن ان الكذب يأتي 
ضمن الس����لوكيات االجتماعية، ويختلف هذا السلوك من 
ش����خص آلخر. وعن كذبة األول من ابريل قالت الزبن انها 
ف����ي يوم يعتمده الناس للم����رح والطرافة والترفيه وهذه 
الكذبات التي تطلق في هذا اليوم الهدف منها إدخال البهجة 
واملمازحة. وتابعت انه فيما مضى كانت هذه الكذبة تتمتع 
بهذه الروح اكثر من اآلن وذلك الن املقالب والكذبات باتت 
تس����تخدم الترهيب والتخويف وهذا أمر مرفوض، فاليوم 
النفوس تغيرت وأصبحت تستغل في امور كيدية. واكدت 
ان علم االجتماع قد بحث في سلوكيات الفرد، وكذبة ابريل 
دخلت ضمن عاداتنا ولكن في إطار الفكاهة والدعابة فقط، 
ول����و ترك هذا اليوم م����ن دون إثارة اإلعالم حوله فقد مير 
مرور الكرام. كذلك األمر في علم النفس حيث أكدت د.نورية 
اخلرافي ان األول من ابريل يوم يستغل إلضفاء املرح، غير 
ان هن����اك من يبالغ في هذه الكذبات مما قد يس����بب ضررا 
للمكذوب عليهم. وهناك م����ن يعتمد الكذب خللق أزمة ما 
فالدوافع ليست واحدة لدى كل الناس. وقالت اخلرافي ان 
الناس أصبحوا اكثر وعيا ألكاذيب األول من ابريل وال متر 
إال على الغافل عن هذا التاريخ السيما ان للكذب يوما محددا. 
واشارت اخلرافي الى ان علم النفس يتناول ايضا اإلشاعة 
في علم نفس اإلش����اعة اكثر من الكذب وذلك الن اإلشاعات 

قد تؤثر في الناس ويكون لها أثر اكثر من الكذب.

من أشهر الكذبات التي أطلقت منتصف القرن املاضي 
ان بريطانيا س���تعقد حفال كبيرا للحمير املخططة في 
عاصمتها لندن وقد طلبت من الشباب والعائالت حضور 
هذا احلفل ليتسلموا جوائز نقدية. بالفعل ذهب عدد غفير 
من الناس وانتظروا إقامة احلفل لكنهم لم يجدوا احلمير 

ولم يجدوا أحدا ميكنه تفسير ما يحدث.
بعد مرور 5 س���اعات جاءت س���يارات كبيرة حتمل 
ميكروفونات تقول انتم اآلن في مهرجان احلمير واملقصود 
ان م���ن حضر احلفل هو من احلمي���ر، واضافت عودوا 

لبيوتكم فهذه هي كذبة ابريل.

لم تتمالك الفتاة البحرينية ذات الس���بعة والثالثني 
ربيعا نفس���ها بس���بب اخلبر الذي وصل اليها من أعز 
صديقاتها بأن حلمها في الزواج يكاد يتحقق قريبا، وان 
فارس األحالم الذي كانت حتلم به ينتظر إشارة املوافقة 
منها، فأجهشت بالبكاء من شدة الفرح. ولم تكن تتصور 
الفتاة الت���ي كثيرا ما يضايقها لق���ب »عانس« وحتلم 
بالزواج منذ سنوات عدة أن هذا اخلبر لم يكن واقعيا، 
وامن���ا مداعبة من العيار الثقيل أرادت صديقتها املقربة 
له���ا ان متزح معها احتفاء بكذبة ابريل، ما جعلها تقرر 
مقاطعة أعز صديقاتها ملا سببته لها من جرح ملشاعرها، 
بعد ان أخبرتها بحقيقة املوضوع مما تسبب لها في حالة 

هيستيريا مصحوبة بالبكاء الشديد.

من األحداث املأس����اوية لكذبة ابري����ل ان ربة منزل في 
واشنطن صرخت لطلب مس����اعدة بعد ان شب حريق في 
منزله����ا اال انها لم جتد مجيبا واتصلت باملطافئ لكنهم لم 
يأتوا ملنزلها، وذلك ألنه تصادف ان استغاثتها كانت في أول 
يوم من أبريل، فاعتقد البعض ان احلريق ليس سوى كذبة 

أبريل وكانت النتيجة ان النيران التهمت ثالثة منازل.

يقول رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني د.يوسف 
القرضاوي: ان الكذب خلق سيئ ورذيلة من أعظم الرذائل 
التي يراها الش����رع اإلسالمي ويعتبرها إحدى آيات النفاق 
ولم يجز الش����رع الكذب إال في حاالت معينة وليس منها 
الكذب للمداعبة بل حذر النبي ژ من الكذب الضحاك القوم 
فقال: »ويل للذي يحّدث باحلديث ليضحك به القوم فيكذب 

ويل له ويل له«.

نش����رت مجلة سيلبرتي خبرا يذكر ان العب كرة القدم 
االجنليزي ديڤيد بيكام قرر اجراء عملية حتويل جنس ألن 
زوجته طلبت منه الطالق واخذت األوالد واختفت. قرر بيكام 
التحويل اجلنسي إلراحة زوجته من الضغط العصبي املزمن 
الذي أصابها بسبب خيانته املستمرة لها وطلب من زوجته 

العودة مرة أخرى والسماح له برؤية أطفاله.

الس����ويلم يرى ان كذبة أبريل 
تبنتها وسائل اإلعالم السمعية 
واملرئي����ة واملقروءة واعتبرتها 
عادة كل عام يعلن عنها، واشار 
الى ما نش����ر العام املاضي في 
احدى الصح����ف ان رجال حمل 
في طفل عن طريق تلقيح بويضة 
زوجته ووضعها في جدا بطنه، 
وروجوا لهذه الكذبة وكأنها حقيقة 
واألدهى من هذا واألمر ان كذبة 
ابريل شبيهة بالشائعة بل هي 
أشد ضررا منها، فهي كذب محض 
والشائعة فيها احتمال - ولو كان 
بسيطا - من الصدق وحترميها 
واضح وظاهر من اسمها ورسمها 
ووسمها وأكد السويلم ان كذبة 
أبريل هي كذبة والكذب أشد أنواع 
الذن����وب وأكبر الكبائر، ملا جاء 
في حديث الرس����ول ژ عندما 
ُسئل عن املؤمن يفعل كذا وكذا 
قال نعم إلى أن وصل إلى الكذب 
فقال: ال، وأيضا هي تقليد أعمى 
للغرب واالقتباس منهم فيما هو 
شر محض واإلسالم حرم التقليد 
والتشبه بغير املسلمني فيما ال 
ينفع ألن اإلس����الم أراد للمسلم 
ان تكون له شخصية مؤثرة ال 

متأثرة.

ترويع وخوف

وأضاف الس����ويلم ان املزاح 
ال����ذي يصاحبه ترويع وخوف 
ه����و مما نهي عنه ش����رعا فعن 
عبدالرحمن ب����ن أبي ليلى قال: 
حدثنا أصحاب رسول اهلل ژ 
انهم كانوا يسيرون مع رسول 
اهلل ژ في مسير، فقام رجل منهم 

هذه احلادثة الكاذبة كالشلل أو 
اجللطة، ومن املؤسف ان تساهم 
بعض وسائل اإلعالم كالقنوات 
الفضائية والصحف واملجالت 
وغيرها في بث أخبار كاذبة في 
املجتمع����ات ليعتاد الناس بعد 
الكذب ويقل الشعور  ذلك على 
بحرمته مما يساعد على انتشاره 

في بالد املسلمني.

أشد ضررا من الشائعة

التربية  بدوره موج����ه أول 
اإلس����المية والداعية يوس����ف 

كما جاء في الكتاب والسنة وإذا 
اعتاد املسلم عليه فقد يجره الى 

الفجور ويوصله الى النار.

مخاطر جمة

وحول مخاط����ر كذبة أبريل 
على املجتمع قال الداعية الكوس، 
نرى بعض احلمقى والس����ذج 
يتصلون على بعض األصدقاء 
والن����اس ويخبرونهم بحدوث 
ح����وادث ألبنائهم وأقاربهم مما 
يعرضهم للصدمة والهلع وقد 
يصابون بأمراض خطيرة جراء 

الكذب وتصف من يس����لك هذا 
الس����لوك بأقبح الصفات وكلما 
اتسع نطاق السوء الذي يترتب 
عل����ى الكذب كان العقاب أش����د 
وأعظ����م فض����رر الك����ذب الذي 
ينتج عنه إش����اعته في وسائل 
أو  أو املسموعة  املرئية  اإلعالم 
املكتوبة والذي يراه ويس����معه 
ويقرؤه املاليني من البشر أشد 
إثما وأقبح جرما من ضرر الكذب 
الذي يشيعه الكذاب بني جماعة 
محدودة من النسا ولذا جاء في 
احلديث الشريف قول النبي ژ 
»رأيت الليلة رجلني أتياني قاال 
لي: الذي رأيته يشق شدقه أي 
يقطع من جس����ده كذاب يكذب 
الكذب����ة فتحمل عنه حتى تبلغ 
اآلفاق أي حتى تنتشر في أقطار 
األرض فيصنع به هكذا إلى يوم 
القيامة« لذا ال يجوز في اإلسالم 
الكذب س����واء كان في املزاح أو 
التفكه حلديث ابن عمر رضي اهلل 
عنهما قال رسول اهلل ژ »إني 

ألمزح وال أقول إال حقا«.
أبريل  أما ما يس����مى بكذبة 
والتي يحاول البعض من السفهاء 
ترويجها بني املس����لمني بحجة 
املزاح والتفكه والضحك والترفيه 
من خالل ترويج حوادث وقصص 
وأخبار كاذبة غير حقيقية مما 
يسبب آثارا سيئة على املجتمعات 
اإلسالمية وأفرادها فذلك ال يجوز 

وهو محرم.
وزاد، فإذا كان الكذب محرما 
وغي����ر جائز حتى على األطفال 
الصغار فما بالكم بالكذب على 
الكبار، والكذب صفة للمنافقني 

للغـرب مقلـدًا  كان  اتبعهـا  ومـن  حـرام  وهـي  غربيـة  عـادة  السـويدان: 

ورسـمها اسـمها  مـن  واضـح  وتحريمهـا  باإلشـاعة  شـبيهة  السـويلم: 

لـأذى النـاس  سـمعة  وتعـرض  يرددهـا  مـن  ويجـرم  قائلهـا  يأثـم  مرسـي: 

الكـوس: آثارهـا سـيئة علـى المجتمعـات اإلسـامية وأفرادهـا وال يجـوز فعلهـا

الغانم: بدعـة منكرة يجـب أال يحتفل بها المسـلمون أو يتداولوها لما فيها من شـرور

الهمان: ترويع للناس سـواء كان قائلها جادًا أو مازحًا والدين حّرم الكذب بكل أشكاله

ليلى الشافعي
مع قدوم شهر أبريل من كل 
عام تقفز ال����ى واجهة االهتمام 
مسألة كذبة أبريل والتي هي تقليد 
بدأ في الغرب ثم انتشر منه الى 
أصقاع العالم األربعة فالبعض 
يرى انها مزحة خفيفة الظل ميكن 
التخفيف بها من عناءات احلياة 
التي صرنا نواجهها طوال السنة، 
والبعض اآلخر يتساءل عن وجود 
تقليد للغرب فائدة حقيقية لتقليد 
الغرب في هذا األمر الذي ليس 
له أصل في ثقافتنا وكذلك عن 
الرؤية الشرعية وكيفية احلكم 
على هذا السلوك من وجهة نظر 
الدين. »األنباء« طرحت األمر على 
مجموعة من الدعاة الس����تجالء 
احلقائق وكشف أي ابهام، فإلى 

التفاصيل:
ف����ي البداية ينب����ه د.طارق 
ابريل  الى ان كذبة  الس����ويدان 
عادة سيئة محرمة مأخوذة من 
الغرب وهي تقليد أوروبي وعادة 
انتش����رت في الغرب منذ سنني 
ولألسف جند الناس تتسابق الى 
تقليد الغرب فتأخذ عن كل شيء 
وال تفرق بني املفيد والضار أو 
بني احلالل واحلرام، ومن األشياء 
التي ابتلي بها بعض أبناء أمتنا 
احتفالهم بعادة الكذب في شهر 
أبريل متاش����يا مع عادة الغرب 
املسماة بكذبة أبريل، والكذب في 
اإلسالم في معرض اجلد أو الهزل 
حرام ويعد كبيرة من الكبائر، 
عن أبي هري����رة ÿ قال، قال 
رسول اهلل ژ »ال يؤمن العبد 
اإلميان كل����ه حتى يترك الكذب 
من املزاحة ويترك املراء وإن كان 
صادقا« وقال رسول اهلل ژ »إني 
ألمزح وال أقول إال حقا« ولذلك 
يجب التحذي����ر من كذبة أبريل 
ملا فيها من تقلي����د للغرب وملا 
فيها من حرام يرتكبه اإلنسان 
وهو يظن انه أتى بشيء بسيط 
)وحتسبونه هينا وهو عند اهلل 

عظيم(.
الى ما  وأشار د.الس����ويدان 
ذكرته موس����وعة ويكيبديا: ان 
كذبة ابريل تقليد أوروبي قائم 
على املزاح يقوم فيه بعض الناس 
في اليوم األول من أبريل بإطالق 
أو األكاذيب ويطلق  الشائعات 
على من يصدق هذه الشائعات 
أو األكاذيب اسم »ضحية كذبة 
أبريل« وبدأت ه����ذه العادة في 
فرنسا بعد تبني التقومي املعدل 
الذي وضعه شارل التاسع عام 
1564 وكانت فرنس����ا أول دولة 
تعمل به����ذا التقومي وحتى ذلك 
التاريخ وكان االحتفال بعيد رأس 
الس����نة يبدأ في يوم 21 مارس 
وينتهي في األول من أبريل بعد 
ان يتبادل الناس هدايا عيد رأس 
الس����نة اجلديدة وعندما حتول 
عيد رأس الس����نة الى األول من 
يناير ظل بعض الناس يحتفلون 
به ف����ي األول من أبريل كالعادة 
ومن ثم أطل����ق عليهم ضحايا 
أبريل وأصبحت عادة املزاح مع 
األصدقاء وذوي القربى في ذلك 
اليوم رائجة في فرنس����ا ومنها 

انتشرت الى البلدان األخرى.
اذن فهي ع����ادة غربية ومن 
اتبعها كان مقلدا للغرب، يقول 
النبي ژ: »من تشّبه بقوم فهو 

منهم«.

خسران الكاذبين

أما الداعية أحمد الكوس فيقول 
ان اهلل تعال����ى أكد في كثير من 
اآليات القرآنية خسران الكاذبني 
في الدنيا واآلخ����رة فقال: )وال 
تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على 
اهلل الكذب إن الذين يفترون على 

اهلل الكذب ال يفلحون(.
النبوية  ان األحاديث  ونرى 
حتذر حتذيرا شديدا من رذيلة 

دعاة لـ »األنباء«: كذبة أبريل تؤدي إلى ترويع وهلع اآلمنين
أكدوا حرمة تداولها ولو على سبيل المزاح

آخر ضحايا كذبة أبريل

طرائف عالمية

كذبة 
ابريل


