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اس����تجابة للقراء الكرام الذين ضج بهم امييلي الش����خصي 
وللمسجات واملشافهة اعود مرة اخرى في االستراحة للمشاعر 
واالحاسيس واكتب »همس العيون« الن لكل عني حديث، ولغة 
العيون اودعها اهلل عز وجل في تركيبة االنس����ان ليرى سحر 

وجمال وفتون وحقيقة االشياء.
اكتب اليوم للقراء من جمهور »األنباء« الذين تنطق عيونهم 
مبا في قلوبهم من حب تواضع وخير وشجاعة وألفة ومروءة 

واحسان ونخوة وايضا رومانسية ومشاعر جياشة.
نعم.. كل انسان له نعمة كبيرة هي العيون، يفقدها العميان 
لكن اهلل تبارك وتعالى عوضهم بالبصيرة عنها، وهذه العيون 
التي سأعرضها عليكم في هذه االستراحة ليست »العني احلارة« 
اعاذنا اهلل منها وس����نغوص في لغ����ات العيون وغض البصر 
وادب العيون وانواع العيون ومدلوالتها، وماذا قال الش����عراء 
احملبون من احاديث العيون، والطرائف، وما جاء ذكره عن العني 
في القرآن واحلديث الش����ريف، انها استراحة العيون الهامسة، 

وعلى بركة اهلل نبدأ:

العيون
ش����غلت العيون كل االجناس ما عدا شعوب جنوب شرقي 
آس����يا )عيونهم مغلقة وعقولهم مفتوحة( فنحن في تاريخنا 
حتتل العيون املرتبة االولى في غزل الشعراء والرومانسيني، 
وما من كتاب قدمي او جديد اال ووجدت للعيون مس����احة، ولم 
نذهب بعيدا، عندما يخطب االنسان العربي اول وصف يأتي اليه 
متصدرا )عيونها حلوة(؟! طبعا االنسان يهيم باجلمال ويأخذه 
احلس����ن من »شعر وعيون وجسم« غير أن العني هي أجمل ما 
في االنسان، الن خالصة االنسان عينه ورأيه، وال يبنى الرأي 

في العادة اال بعد رؤية.
طبعا االنسان املوحد الذي يغض النظر يضيء عقله وفكره 
بقوة بصيرته الن االس����تبصار بلغة العي����ون ادراك تعبيرات 
الوجه لذا تذكرت وانا اكتب حديث الرسول ژ: »اتقوا فراسة 

املؤمن فإنه ينظر بنور اهلل« اخرجه الترمذي.
عزيزي القارئ: قبل ان نبحر في هذه االس����تراحة اخلاصة 
بالعيون حصن نفس����ك بذكر اهلل عز وج����ل الن انوار محبته 
حتيطك بعنايته واكررها لغة العيون وغض البصر كعلم مقيد 
بضوابط شرعية وليست العملية مطلقة، بل مقيدة بغض النظر 
من النس����اء والرجال اال ما أحل اهلل لن����ا واهلل يكفيكم عيون 

)ليزر( بوشميس العسلية. 

مسميات العيون
نسمع هذه عيونها عس����لية أو سودة او خضراء او زرقاء، 
غير ان للعني اسماء ومدلوالت فهناك انواع مختلفة من العيون 
وهي العني الناعسة، والعني الصارمة، والعني الضاحكة، والعني 
الشريرة، والعني الطيبة، والعني البريئة، والعني احلنون، والعني 
البلهاء، والعني املنكس����رة، والعني اجلاحظة، والعني الغمازة، 
والعني الش����رارة، والعني احلارة )ال ميلكها اال بوشميس وعلي 

الفهد(!
وهناك الليزرية واحلارقة والثعلبية والغادرة، تس����تطيع 
ان تضع قاموس����ا لهذه العيون حس����ب االخالقيات والصفات 

البشرية.

طرائف العيون
اثبتت الدراسات والبحوث االوروبية ان املرأة اطول عمرا من 
الرجل وذلك بسبب كثرة بكائها، الن البكاء يعتبر عند املختصني 
تنفيسا عن االنفعاالت املكبوتة املخزنة في النفس االنسانية، 
لذلك يحمي الش����خص من االصابة بامراض الكآبة واالحتقان 
وما نس����ميه اليوم )التنشن( وعند س����ؤال اخي »بوشميس« 
عن هذا االمر قال: هذا كله خرطي بخرطي االعمار بيد اهلل )مو 

االجنليز وغيرهم(!

شرارة العني
أكيد العني احيانا تكون كسهم ابليس خاصة اذا كانت جامحة 
خارجة عن الطاعة يعني )العني الوسخة( وما اكثرها في املوالت 
في املرافق في كل دهاليز احلياة ممن اسميهم انا )مرضى احلب 
الوهمي( الذين يصابون بأعراض احلب من اول نظرة او هكذا هم 

يقولون، وجتدهم هنا وهناك وينطبق عليهم قول الشاعر:
ك���ل احل������وادث م��ب��دؤه��ا م���ن ال��ن��ظ��ر

ال��ش��رر مستصغر  م��ن  ال��ن��ار  وم��ع��ظ��م 
يقلبها ع���ن  ذا  م������ادام  وامل������رء 

ال��غ��ي��د م��وق��وف ع��ل��ى اخلطر اع���ن  ف��ي 
ك��م ن��ظ��رة ف��ع��ل��ت ف��ي ق��ل��ب صاحبها

ال��س��ه��ام ب���ا ق����وس وال وت��ر ف��ع��ل 

ولنتذكر دائما كقاعدة صاحلة لكل زمان ومكان اذا العني ليست 
مّس����خرة خلالقها وتخافه ومتلك نفسا لوامة تخاف من خشية 
اهلل فهذا واهلل عز الطلب واالمان اما اذا فلت العيار فال ادراك وال 
فراسة وال فطنة وصدق اهلل تبارك وتعالى: ).. فإنها ال تعمي 

االبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور � احلج: 46(.

العني أم القلب؟
أضحك كثيرا عندما أسمع أحدا يقول »قلب املؤمن دليله« وال 
أدري ان كان »صاحبنا« يقول هذا بحدس احلاسة السادسة أم 

فراسة نابعة من نظرة العني وإميان القلب.
أكيد هناك مؤمن قلبه دليله وليس أي مؤمن؟ 

نعم أوافق كل صاحب رأي يقول ان قلب املؤمن احلقيقي هو 
الذي يستضيء بنور اهلل وملتزم ومتقيد باألوامر والنواهي ألن 

الروح تسمو بطاعة اهلل عز وجل وتخبو دائما باملعاصي.
مبعن����ى ان الروح املؤمنة امللتزمة بكتاب اهلل وس����نة نبيه 
ژ أكي����د قادرة على ان تكون س����املة دائما من املعاصي فكلما 
زاد ن����ور القلب انعكس هذا االش����عاع اإلمياني على العني، لذا 
لنقف قليال امام حزن سيدنا يعقوب گ الذي حزن قلبه على 
يوسف وهو األعمى )وابيضت عيناه من احلزن( نعم استبصر 
احلقيقة وهو األعمى فكان قلبه دليله وقوة االستبصار عالية 

األداء إلميانه وهكذا.

عمر ÿ واحلس اخلارق
أقف طويال ومعي كثر في حادثة سارية اجلبل الذي حدثت 
لس����يدنا عمر بن اخلطاب ÿ، حينم����ا كان يخطب على منبر 
رس����ول اهلل ژ، فإذا هو ينادي وه����و في عز اخلطبة بصوت 
عال: يا س����ارية اجلبل اجلبل، حينما كان سعد بن ابي وقاص 
يغزو الفرس في موقعة القادسية، وأوشك العدو أن يهجم على 
املسلمني في مكان جبلي في غفلة عمن في اجلبل من املسلمني، 
فإذا باملسلمني يسمعون صوته وينتبهون لندائه وينتصرون 

بفضل اهلل.
هذه الش����فافية ال تكون إال لقلة من الن����اس، يعطيهم اهلل 
هذه القدرة التي ظهرت من س����يدنا عمر بن اخلطاب ÿ وهو 
أمير املؤمنني املسؤول عن ارواحهم، فظهر هذا احلس اإلمياني 
ووصل النداء وس����مها حاسة سادسة، ش����فافية، قدرة حتضر 
حلظة وتغيب، غير انني اعتبر هذا االستبصار عن بعد من اهلل 
عز وجل لبعض من بني البشر فتكون رؤاهم صادقة وتنبؤهم 
محمودا وهي من نعم اهلل يعطيها أصفياءه، اللهم اجعلنا منهم، 

فالدعاء طريقك للعطاء.

العني حق
كلنا نسمع »العني حق«، ألنها احيانا تلحق االذى البالغ بنا، 
خاص����ة اذا كان صاحبها »ليزر«، ألن الضرر كبير، نعم »العني 
حق« وكما قال رس����ولنا ژ »العني حق، ولو كان شيء سابق 

القدر سبقته العني، واذا استغسلتم فاغسلوا«، رواه مسلم.

اشارت بطرف العني خيفة أهلها        إشارة محزون ولم تتكلم

طفلة جميلة ضاحكة وباكية في لغة العيون

همس العيون
ألن كل عائن حاسد وليس كل حاسد 
عائنا، فإن احلاسد يلحق االذى باحملسود 
من عدة طرق، بخالف العائن فإنه يلحق 
االذى باملعيون عن طريق »العني الليزرية« 

فحسب.
وعلينا جميعا حماية انفسنا وحتصينها 
من العيون الليزرية باملعوذات وآية الكرسي 
والرقية الشرعية ولنعرف ان هذا سلوك 
بشري انساني ال يتربط بجنس معني، فهناك 
»عيون نسائية« توديك مقبرة الصليبخات 
اسرع من »ضوء البرق«، فعليكم باالذكار 
وتعوذوا م����ن كل هؤالء الذي����ن ميلكون 
عيونا جميلة لكنه����ا والعياذ باهلل مهلكة 
مثل عيون سحيلة أم اجلالجني التي أدمت 

قلب بوشميس الغيور.

حارس العني
س����بحان اخلالق بنظرة للعني جتد 
ان اهلل عز وجل خالقنا هيأ لنا اس����باب 
احلماية من اي عدوان او ضرر، فهي تقبع 
في »صندوق عظمي« موجود في مقدمة 
اجلمجمة يسمى »محجر العني«، ومهمته 
حماية العني من الصدمات، وأعطى اهلل 
تب����ارك وتعالى العني ايضا مادة دهنية 
ماصة للصدمات كيال تنحشر العني بني العظام واجلسم الصلب 
الذي يحتمل ان يصدمها، وهناك مقلة العني مغطاة باجلفون ولها 

غشاء مخاطي ولها ايضا دموع وما اكثرها عند النساء!
وأثبت الطب احلديث اليوم ان العني موصل لدقات القلب.

ومع »غبارنا احللو«، نحمد اهلل ان ابقى لنا اجلفون والرموش 
التي حتمي عيوننا، واهلل اعلم كم من رمش وجفن تركيب طار من 
عيون كل هؤالء النساء الالتي غي������رن خلق اهلل بع�������مليات 
التجميل، واوالها تركيب رموش بحجم مظ�����الت البيوت وهلل 

في خلقه شؤون!

العني والناس
من أجل ان تتعلم فهم لغة العيون عليك ان تقرأ هذه األبيات 
وتتمعن باملعاني حتى توفق للتعامل مع الناس وتفهم حقيقتهم، 

كما فهمها الشاعر القائل:
ال���ذي ف��ي ق��ل��ب صاحبها ال��ع��ن ت��ب��دي 

ك��ان��ا إذا  ح���ب  أو  ال���ش���ن���اءة  م���ن 
ل���ه ع���ن ي��ص��دق��ه��ا ال��ب��غ��ي��ض  إن 

كتمانا ال��ق��ل��ب  ف���ي  مل���ا  يستطيع  ال 
ف��ال��ع��ن ت��ن��ط��ق واألف�������واه ص��ام��ت��ة

تبيانا ال��ق��ل��ب  صميم  م��ن  ت���رى  ح��ت��ى 

نع����م، العني هنا ه����ي صفحة في كت����اب تعلمنا مقتضيات 
املؤثرات املختلفة في مواقف احلياة، إذ ان حركة العيون تختلف 
حس����ب نوع هذا الش����خص املاثل أمامها إن كان محبا أو عدوا، 

قال الشاعر:
ع��ي��ن��اك ق���د دل��ت��ن��ا ع��ي��ن��ي م��ن��ك على 

أش���ي���اء ل��واله��م��ا م���ا ك��ن��ت رائ��ي��ه��ا
محدثها ع��ي��ن��ي  م���ن  ت��ع��ل��م  وال���ع���ن 

أو م��ن أع��ادي��ه��ا إن ك���ان م��ن ح��زب��ه��ا 

ÿ أبو تراب
ق���ال اخلليفة الراب���ع علي بن أبي طال���ب ÿ في أدب لغة 

العيون:

اغ���م���ض ع��ي��ن��ي ف���ي أم�����ور ك��ث��ي��رة
وان�����ي ع��ل��ى ت����رك ال��غ��م��وض ق��دي��ر

وم���ا م���ن ع��م��ى أغ��ض��ى ول��ك��ن ل��رمب��ا
امل����رء وه���و بصير ت��ع��ام��ى وأغ���ض���ى 

ل��و ش��ئ��ت قلتها وأس��ك��ت ع��ن أش��ي��اء 
ول���ي���س ع��ل��ي��ن��ا ف���ي امل���ق���ال أم��ي��ر

أص��ب��ر ن��ف��س��ى ب��اج��ت��ه��ادي وط��اق��ت��ي
وان������ي ب����أخ����اق اجل���م���ي���ع خ��ب��ي��ر

اهلل أكبر يا أبا تراب، يا أبا احلسن واحلسني هذه هي فراستك 
حياء وأدب جم تتغاضى عن املسيء وعسى األيام تؤدبه، وصدق 

رسولنا الكرمي ژ »أنت بوابة العلم والدين«.
أمتن���ى أن نقرأ األبيات بتمعن ودقة متناهية ألفاظا ومعاني 

لنعرف كيف هو حلم وتسامح سيدنا علي كرم اهلل وجهه.

العني العاشقة
هذه عيون متعبة في احلياة ألنها جتر صاحبها الى املهالك، 
خاصة ان كان رجال رقيق القلب سريع الدخول في متاهات الغرام 

ومشكالت الهوى، قال احمد شوقي:
ن����ظ����رة ف���اب���ت���س���ام���ة ف���س���ام

ف�����ك�����ام ف����م����وع����د ف���ل���ق���اء
ف���ل���ق���اء ي����ك����ون ف���ي���ه ش���ف���اء

ول�����ق�����اء ي����ك����ون ف���ي���ه ال������داء
واهلل يا شاعرنا العظيم احمد شوقي ما شفت اللي شفناه في 
ربوع هذه احلياة ألن الش���باب اليوم مع كلمة »يا ليل.. يا عني« 

ورافعي ابيات املتنبي:
ازوره������م وس�����واد ال��ل��ي��ل ي��ش��ف��ع لي

وأن��ث��ن��ي وب��ي��اض ال��ص��ب��ح ي��غ��ري بي
وما بني سواد الليل وبياض الصبح حتولت كل العيون الى »أعني 

عاشقة« يرددها القاصي والداني واخي بوشميس! يصرخ:
وت��ع��ط��ل��ت ل��غ��ة ال���ك���ام ف��خ��اط��ب��ت 

ع��ي��ن��ي ف����ي ل���غ���ة ال����ك����ام ع��ي��ن��اك

األولى والثانية
مطاوعتن���ا يقولون للناس غضوا من االبصار عما حرم اهلل 
واحملطات والفضائيات تتفنن في اغراء الشباب واحلديث يدور 

»النظرة االولى لك والثانية عليك«!
وكلنا قرأنا وحفظنا قول الرسول ژ: )يا علي ال تتبع النظرة 
النظرة فإن لك االولى وليست لك الثانية(، وعرفنا التفسير ان 
النظرة س���هم مسموم من س���هام ابليس، فمن غض بصره عن 

محاسن امرأة اورث اهلل قلبه حالوة يجدها الى يوم يلقاه.
املشكلة احلقيقية اليوم في تفسير النظرة الثانية واحلديث 
يطول لكن علينا معرفة ان النس���اء اصل كل فتنة وهذا يحتاج 
الى تفس���ير ألنني قرأت حديثا في السيوطي رواه البخاري من 
حديث اس���امة بن زيد رضي اهلل عنهما، ان النبي ژ قال: »ما 
تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النس���اء« وقد اعجبني 

كثيرا قول الشافعي ايام دراستي قوله:
ال����ى وك���ي���ع س����وء حفظي ش���ك���وت 

ف���أرش���دن���ي ال�����ى ت�����رك امل��ع��اص��ي
وأخر يقول:

سنة ف��ي  ب��االل��ب��اب  ال��س��ح��ر  يفعل  م��ا 
وال��ط��رر االح�����داق  تفعله  احل����ال  ف��ي 

التوسم
التوسم كفعل من الوسم وهي العالمة التي يستدل بها على 
مطلوب غيرها، مثلما يفعل اخواننا اصحاب اجلمال والبعارين 
واخلراف لالستدالل عليها بوسمها بنوع موحد من الوسم حتى 

تعرف ويستدل عليها وتفرز ما بني االنعام املتشابهة.
قال تعالى في كتابه احلكيم: )إن في ذلك آليات للمتوسمني � 

احلجر: 75(، واملتوسمون هنا هم املتفكرون.
ويقال: توسمت فيه اخلير، وأصل التوسم التثبت والتفكر.

ومنه قول عبداهلل بن رواحه للنبي ژ:
ان����ي ت��وس��م��ت ف��ي��ك اخل���ي���ر اع��رف��ه

ال��ب��ص��ر ث���اب���ت  ان����ي  ي��ع��ل��م  واهلل 
وقال آخر:

ت���وس���م���ت���ه مل�����ا رأي�������ت م��ه��اب��ة
آل ه��اش��م امل����رء م���ن  ع��ل��ي��ه وق���ل���ت: 

زبدة الكالم: اجعلوا نظرتكم وسمة ألخالقكم وشخصكم.

احبك موت يا عيوني
اختي الشاعرة البحرينية س���مية ابراهيم الكواري اهدتني 
رائعتها اجلديدة )سحابة عابرة( وهو ديوانها االول من الشعر 
وعلى طريق الكلمة املنظومة س���عيا للمساهمة في التعبير عن 
االحاسيس اخترت لكم منها قصيدة )احبك موت يا عيوني( ألنها 

تناسب »همس العيون« في هذه االستراحة الشاعرية تقول:
ادري ان��ك حتبني م��وت وادري ان��ك علي متون

ان��ا ياالغال��ي حبيت��ك حش��ى واهلل م��ا اخون��ك
ادري ان��ك مول��ع ب��ي وان��ا مثلك وب��ك مجنون

احب��ك ح��ب ي��ا عيون��ي ف��ا اق��وى ان��ا دونك
حبيب��ي يا ش��قا عم��ري ت��رى مثلك ان��ا مفتون

وحب��ك س��اطي بدم��ي ت��رى العالم يحس��دونك
س��امي ل��ك حتيات��ي ومبع��ث ش��وقي املكنون

وعط��ر فاح��ت ارياح��ه ارس��له خلاط��ر عيونك

ام حمد.. ش���كرا على الديوان يا ابنة البحرين الغالية وكتابك 
سحابة ماطرة اغسلت أخي »بوحمد« في احملرق وليست عابرة.

أوصاف العيون

أجمل العيون

سمات شخصية 
لصاحب العيون الندية

إياك وحاذر

أوصاف العيون
العيون السوداء: إعجاب بالذات

العيون اخلضراء: ساخرون 
مكارون

العيون الزرقاء: إحساس مرهف
العيون الواسعة: ذكاء وخبرة

العيون العميقة: نفس قلقة كئيبة
العيون العسلية: أذكياء أصحاب 

عزم
العيون اللوزية: رقة وحنان

العيون املستديرة: هدوء وكسل
العيون الكبيرة: صفاء نفسي

العيون الصغيرة: حدة في 
العاطفة ونشاط

قد ال تكون عيونك م�����ن كل 
هؤالء مثلي )حمصة( فا تزع���ل 

ألن »احلب« في احلالة أعمى! 
حسب قاموس بوشميس الليزري!

تذكر العرب في املوروثات 
والكتب أن أجمل العيون ما 

اجتمعت فيه كل هذه الصفات:
متوسطة احلجم
ساكنة في املآقي
صافية من الكدر

نقية من النقط
حسنة البريق
كامنة العروق

معتدلة الطرف
جناء يخالطها السرور واملهابة

نقية البياض والسواد
ال عظيمة وال صغيرة
ال جاحظة وال غائرة

ال شاخصة وال جامدة
ال سريعة التقلب
شحيمة اجلفنن

إن من يجد فيه هذه اخلصال 
يعرف أن عينه )ملكة جمال 

العيون( ولكني رأيتها في جمال 
عيون »بوشميس«.

هناك عامات وسمات من 
يدركون لغة العيون وأراها في 
كل هذه النماذج البشرية التي 

لديها ما يلي:
الصفاء الروحي
احللم والتسامح

الكرم واإليثار والشجاعة
قوة الذاكرة وسعة األفق 

والكياسة
قوة التركيز

احلزم والثبات على املبدأ
الصدر الرحب والتواضع

املظهر احلقيقي للتدين وحب 
اخلير

إذا أردت عيونا واثقة ومحبة 
وليست حاسدة وال ساخطة، 

بل متوددة فا جتعلها في هذه 
األوضاع:

تذبل من السهر والعشق
حتمر من الغضب

تشرد من التخيل والتأمل
تبيض من احلزن

وإذا أردتها سليمة فاجعلها 
تلمع من السعادة والفرح وال 
تشغلها باملتاهات، إضافة إلى 

السهر أمام املواقع والفضائيات 
واحذر كثيرا الشبكة 

العنكبوتية و»فيس بوك« 
وتويتر«.ويارب سلط ام عيون 

على ثاثي التويتر »بويابس 
وبوفتن واحلسيني«

بقلم: يوسف عبدالرحمن  ٭
y.abdul@alanba.com.kw


