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ال�شر احلقيقي للحياة

قد يخفى على كثرٍي من النا�ض اأن ما حتمله اأقدامهم لي�ض 
اأبدانًا فقط، بل اإن هناك ما هو اأعظم واأ�ســــد من االأبدان ثقاًل 
وهي االأرواح، حيث اإن كل واحٍد منا يتاألف من جزاأين رئي�سني 
هما: اجل�سد، والروح. وحني اأقول اإن كليهما يحتاج للغذاء، فاإين 
ال اأورد جديدًا؛ حيث اإن اجل�سد يحتاج للطعام و�سعورنا باجلوع 
هــــو الدليــــل على ذلك. ولكن مــــا ال يعرفه البع�ــــض اأن اأرواحنا 
حتتاج للغذاء اأي�سًا، وما يجهله كثريون هو: نوعية الغذاء، وما 
عالمــــات اجلوع لــــدى الروح. فاإذا قلنا اإننا نعلم اأنا اأج�ســــامنا 
بحاجــــة للطعام من خالل االإ�ســــارات التي تر�ســــلها املعدة اإىل 
املــــخ لتخربه عن هــــذه الرغبة، فما الكيفية بالن�ســــبة للروح؟!! 
فهي كما اأ�ســــلفنا حتتاج للغذاء، وعندما يكون هناك نق�ض يف 
غذائها فاإنها تر�سل اإ�سارات ع�سبية اإىل دماغ االإن�سان ت�سعره 
بنوع من احلزن وامللل واالكتئاب. وعندما ت�سل هذه االإ�سارات 
اإىل االإن�ســــان فاإنه يختار لنف�سه الطعام من قائمة عري�سة من 
االأغذيــــة الروحية؛ فالبع�ض قد يغــــذي روحه بالتنزه، والبع�ض 
االأخر با�ستماع املو�ســــيقى، واآخرون مبجال�سة �سديق، وغريها 

الكثري من اخليارات النافعة وال�سارة. 
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ولكـــن هل هذه اأغذية حقيقيـــة الأرواحنا؟ يعتمد اجلواب 
علـــى نوعية الغذاء املختـــار، فحني نغذي اأرواحنا بامل�ســـليات 
وامللهيـــات الدنيويـــة املحفوفـــة بال�ســـهوات، واملغريـــات، فاإن 
ذلـــك لي�ض غذاء اأبدًا. قـــد يقول اأحدهم: اإذا كان اجلواب اأن 
كل تلك االأ�ســـياء لي�ســـت اأغذية حقيقية، فلمـــاذا يزول الكدر 
واحلزن عندما منار�ض ما نعتقد اأنه يجلب ال�سعادة لنا، اأو ما 
ت�ســـميه اأنت غذاء الأرواحنا، خا�ســـة واأنك تقول: اإن عالمات 
حاجـــة الروح للغذاء: احلزن، والكدر، وغريها. وقد زالت كل 
تلـــك العالمات، مما يدل على اأنها اأغذية حقيقية ومنا�ســـبة 
الأرواحنا الب�ســـرية. اأقول: اأواًل: يجب اأن يعلم اجلميع اأن اأهل 
العلـــم كلهمـ   على اختـــالف مذاهبهمـ  اتفقوا على اأن الغذاء 
احلقيقـــي لهذه النف�ـــض هو: ذكـــر اهلل؛ فالروح هـــذا الكائن 
الغريب، وال�سر الغام�ض، والعلم املجهول املودع يف اأج�سادنا، 
له ات�سال مبا�سر بال�سماء، بل وي�سعد اإليها ب�سكل يومي حني 
ى ااْلأَْنُف�َض  ُ َيَتَوفَّ ينام االإن�ســـان. ويف ذلك يقول اهلل تعاىل }اهللَّ
ـــى  ـــْت يِف َمَناِمَها َفُيْم�ِســـُك الَِّتي َق�سَ ِتي َلْ َتُ ِحـــنَي َمْوِتَهـــا َوالَّ
ىَل اأََجٍل ُم�َســـّمًى{ )الزمر: من  َعَلْيَها امْلَْوَت َوُيْر�ِســـُل ااْلأُْخَرى اإِ
االآية42(. فهذه الروح ال ميكن اأن تر�سى اإال بغذاء خا�ض من 
ال�ســـماء؛ غذاء نقي طيب مت�ســـل باهلل. اأًما �سوى ذلك فيعّد 
م�سكنا وقتيا يغ�سى الدماغ ويحجب عنه حاجة الروح للغذاء. 
وحـــني يزول اأثر ذلك امل�ســـكن تعود عالمـــات اجلوع الروحي 
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اأ�سد مما كانت عليه قبل ذلك امل�سكن، وتظهر احلاجة ب�ستى 
األوان الكدر، واحلزن، والنكد. وما ل يدرك الواحد منا غذاء 
روحـــه الفعلي وي�ســـبع نف�ســـه منهـ  كلمـــا احتاجت اإليـــهـ  فاإنه 
�سوف يتمادى يف اإ�سباع روحه مبا اأ�سميناه امل�سكنات؛ حتى قد 
ي�ســـل به االأمر اإىل تعاطي املواد املمنوعةـ   كاملخدرات ومواد 
الهلو�سة ـ  ظنًا منه اأنها �سوف جتلب له االإ�سباع الروحي حتى 

ينتهي به املطاف اإىل االنتحار والعياذ باهلل.
 لـــذا اأقول: اإنه يجدر بكل اإن�ســـان عاقـــل مدرك حلاجاته 
ورغباتـــه اأن يفهم نف�ســـه وما تهواه وما تريـــده، ثم يعمل على 
اإ�ســـباعها خمتـــارًا ومنتقيًا ما لذ وطاب من املوائد امل�ســـتملة 
على ذكر اهلل )�ســـبحانه وتعاىل( وال�سالة على ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص. 
وال مانـــع من تغذية الروح ببع�ض امل�ســـليات، ولكن ال تن�ض اأنه 
كمـــا اأن هناك �ســـموما واأغذية �ســـارة بج�ســـم االإن�ســـان فاإن 
هناك اأغذيـــة تفتك بالروح وعلى راأ�ســـها: البدعة، والغلو يف 
الدين. فاحذرها. وكن معتداًل يف كل �ســـيء؛ فالو�ســـطية هي 

�سمة هذه االأمة.
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�شغار الأ�شياء تكرب ب�شرعة تفوق الو�شف

مع ت�سارع عجلة الزمن تعاقب الليل والنهار ب�سكٍل مطرد 
اأ�ســـبحنا ال ن�سعر باأنف�ســـنا وال باالآخرين من حولنا؛ فالطفل 
يولـــد اليوم ويقول لك "والده اأو والدته" يف الغد اإنهم اأدخلوه 
املدر�ســـة.. واأنـــت تقف اأمام املراآة ب�ســـكل يومـــي وال تالحظ 
اأي تغـــري، ولكن حني تدقق جتد اأن هنـــاك الكثري من اأفاعيل 
الزمن قد بدت على وجهك و�سعرك، واإن حاولنا اإخفاءها، اإال 
اأنها �ســـرعان ما تكرب وت�ســـري على هيئة ال ميكن تغييبها عن 
االآخريـــن.. ولكن كل هذا لي�ض مهمًا ومـــا كنت الأتطرق اإليه، 
فاأنـــا من اأكـــر النا�ض عدم اكرتاث بذلك؛ بل واأعزي نف�ســـي 
بـــاأن الواحد منا كلما كرب زاد علمه ون�ســـجه ووقاره، بالطبع 
لي�ض كلنا كذلك، ولكن هذا املفرت�ض وهذا ما اأتناه لنف�ســـي 
ولـــكل موّحـد وخا�ســـة اأنت يا من اأفنيـــت دقائق من وقتك يف 

قراءة هذه ال�سطور.
كمـــا ذكـــرت، ل اأكن الأتطـــرق ملا ذكرت ومـــا دعاين اإىل 
هذا احلديث �ســـوى ر�ســـالة و�ســـلتني على بريدي االإلكرتوين 
اأعجبتني، وبعد اأن قراأتها �ســـاألت زوجتي "اأم عبدالعزيز" ما 
راأيك؟ اأحد االأ�ســـخا�ض طلب اأن ي�سرتي �سيارتي و�سيدفع يل 
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ريـــااًل واحدًا يف اليوم االأول، ويف اليوم الثاين ي�ســـاعف املبلغ 
لي�ســـبح ريالـــني، ويف اليوم الثالث يت�ســـاعف املبلغ لي�ســـري 
اأربعة رياالت، وهكذا مدة �ســـهر!! ف�ســـاألتها: لـــو كنت مكاين 
فهل �ستوافقني؟ فاأجابت على الفور وبدون تردد: بالطبع ال... 

حتى لو قال �سهرين!!
ولكن مـــاذا عنـــك اأنت..؟ هـــل �ســـتوافق..؟ اأجب خالل 
خم�ض ثواٍن... وال تفكر هل �ســـيارتك اأو �ســـيارتكم "ك�ســـرة" 
ال ت�ساوي ب�ســـعة اآالف اأو من ال�ســـنف االأملاين الذي تالم�ض 

قيمته املليون ورمبا تزيد.
هـــل انتهيت من التفكـــري..؟ ماذا قررت..؟ هل ح�ســـبت 
املبلـــغ..؟ طيـــب تعال نح�ســـبه ب�ســـرعة حتى اليـــوم اخلام�ض 
�ست�سرتد 31 ريااًل من قيمة ال�سيارة!! امل�ساألة ما هي م�ستاهلة 
وحتى اليوم العا�ســـر اأي ثلث املدة �ســـتكون ح�سلت على مبلغ 
1023 ريال �ســـتقول �ســـيارة قيمتها خم�ســـون األف اأو ن�ســـف 
مليـــون واأنت تتكلم عـــن األف ريال؟! اأقول لك ال ت�ســـتعجل يف 
اليوم ال�ساد�ض ع�سر �سيكون عندك مبلغ 65536 ريال ال�سغلة 
مغرية جدًا بالن�ســـبة "للي" قيمة �ســـيارته بحدود اخلم�ســـني 
األف.. لكن غري مقنعة حتى االآن الأبو ن�ســـف مليون.. لكن يف 
اليوم احلادي والع�ســـرين اأكيد �ســـيقتنع وزيادة حني ي�ســـبح 
املبلـــغ 2097152 نكتبه ميكن اأبو ن�ســـف مليـــون يقدر يقراه 
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لكن اأبو خم�ســـني بالتاأكيد ي�سعب عليه قراءة املبلغ )مليونني 
و�سبعة وت�سعني األف ومئة واثنني وخم�سني ريال( خال�ض االآن 
كٌل يقـــول يكفـــي ما نريد زيادة.. ولكن من باب العلم بال�ســـي 
بعد �سهر كامل من هذا العطاء ال�سخي جدًا الذي بدا ظاهره 
حقـــري جدًا وبالكاد ي�ســـرتي "خبزة تي�ض" نا�ســـفة يف اليوم 
االأول ولكنـــه ينتهـــي اإىل مبلـــغ )520486912( خم�ســـمائة 
وع�سرين مليون واأربعمائة و�ستة وثمانني األف وت�سعمائة واثني 
ع�سر ريااًل فقط ال غري. وبالطبع فاحل�ساب ل ينته بعد، ورمبا 
يقول اأحدكم اتفقنا على �سهر واأكملناه ثالثني يومًا، وحتى لو 
كان ال�ســـهر الهجري غري كامل، ما عندنا مانع ي�ســـري ت�سعة 
وع�ســـرين يومًا، فقط نقول االتفاق علـــى ثالثني يوما كاملة، 
واملبلـــغ االأخـــري كان خا�ســـا باليـــوم االأخـــري، ولكـــن ال تن�ض 
ح�ســـاب بقية املبالغ التي ا�ســـتلمتها طوال الت�ســـعة والع�سرين 
يومًا املا�ســـية ولو جمعتها �سيكون املبلغ )1040973824( اأي 
مليار واأربعني مليون وت�سعمائة وثالث و�سبعني األف وثمامنائة 

واأربعة وع�سرين ريااًل فقط لي�ض اأكر.
انظـــر وتاأمـــل كيف حتـــول الريـــال الذي ا�ســـتحقرناه يف 
البدايـــة اإىل �ســـيء خيايل خالل �ســـهر واحد فقـــط، كيف لو 
كانت �سنة )اأكيد تنفرط مكرات الدماغ من التفكري يف املبلغ 
ولي�ض ح�ســـبته( ولكن كيف لو قلت لـــك اإن مثل هذه العرو�ض 
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تقدم لنا ب�ســـفة م�ســـتمرة منا من يقبلها ومنا من يرف�سها، 
وحتى ال�سخ�ض الذي يقبل العر�ض ي�ساهم فيه وينتهي االأمر 

بالن�سبة له وال يتابع ما اآل اإليه.. 
ولكـــن لو اأخذنا مثاال ب�ســـيطا جدًا على م�ســـروع لطباعة 
ن�سخ من القراآن الكرمي و�ساهم الواحد منا مبا جتود به نف�سه 
وانتفع بتلك الن�ســـخ جمموعة اأ�ســـخا�ض قروؤوا القراآن كاماًل 
من خالل تلك الن�ســـخ ثم علموا اأبناءهـــم.. وهكذا واحلرف 
يجازى عليه بح�ســـنة واحل�سنة بع�سر اأمثالها.. لو نح�سب من 
االآن مدة �ســـهر ما ميكن نح�ســـبها �سح الأننا حتى لو اأح�سرنا 
اأجنح املحا�سبني واأكرهم حرفية ميكن تكون ح�ساباتهم كلها 
غري �ســـحيحة الأنهم ح�سبوها على اأن احلرف بع�سر ح�سنات 
ولكـــن قـــد ي�ســـاعف اهلل اأجر امل�ســـاهمني من وا�ســـع ف�ســـله 
وعطائه فيجازي على احلرف �ســـبعمائة اأو اأكر، ال اأحد يعلم 

ذلك غري املوىل عز وجل..
خال�شــة القول: ال ترتدد يف امل�ســـاهمة باأي عمل خريي 
وال حتقـــرن من املعروف �ســـيئًا، فقـــد تاأتي يـــوم القيامة وقد 
اأثقلـــت موازينك لدرجة تبهرك وتقودك لل�ســـوؤال عن كل تلك 
العطايا فيقال لك: اأتذكر �سدقتك يف اليوم الفالين، اأو ذاك 
اإ�ســـهامك يف م�ســـروع كذا وغريهـــا الكثري فتقف منت�ســـيًا ال 

تدري اأتفرح مبا فعلت اأم مبا ح�سلت عليه!! 
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ومـــن هنا اأ�ســـد على يـــدك اأن تبداأ البحث مـــن االآن عما 
يجلب املنفعة وال�ســـرور لك، ويف نف�ـــض الوقت ال يثقل كاهلك 

وال تنتظر من يطرق بابك ليدلك عليه.



14

هكذا أفكر

فيلم طويل ا�شمه الدنيا

املتاأمـــل يف هـــذه الدنيا ي�ســـعر وكاأنـــه يعي�ـــض يف فيلم اأو 
م�ســـرحية طويلـــة يتبـــادل اأدوار البطولـــة فيهـــا �سخ�ســـيات 
خمتلفة بني الفرتة والثانية؛ فيربز هذا ويختفي ذاك، ي�سطع 
جنم اأحدهم، ويف املقابل يخفت جنم اآخر ويتال�سى.. وهكذا 

هي االأيام دول وتلك االأيام نداولها بني النا�ض.
ل�ست ب�سدد احلديث هنا عن اأ�سخا�ض ت�سدروا وحكموا 
ثم تال�ســـوا وتركـــوا اجلمل مبا حمـــل ملن خلفهـــم، واأمثلتهم 
كثرية ال حت�ســـى، ويكفي اأن اأقول اإن الع�ســـر ال�ســـنوات التي 
نعي�ســـها �ســـهدت غياب �ســـمو�ض اأ�ســـخا�ض كانوا يف الواجهة 
فـــرتات طويلة جدًا لدرجـــة ظن معها بع�ســـنا اأنهم جزء من 
امل�ســـهد العام وال ميكن اأن يتم امل�ســـهد دونهم، واأنا ال اأخ�ض 
الزعمـــاء بل هنـــاك وزراء ومدراء واأغنياء عا�ســـوا حياة من 
يظـــن اأنه خملد حتـــى حانت نهايتهم وانتهـــى دورهم يف هذا 

الفيلم فتم ا�ستبدال اآخرين بهم وهكذا هي احلياة.
دعونـــا نتفق قبل كل �ســـيء علـــى اأن هذه احلياة �ســـبيهة 
باالأفـــالم التي نراها مع وجود اختالفـــات كثرية طبعًا، ولكن 
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لنقل اإن االأفالم وامل�سرحيات التلفزيونية ما هي �سوى حماكاة 
لواقع موجود يت�ســـرف فيـــه املخرج كما ي�ســـاء، فيظهر هذا 
�ســـيخًا هرمًا ثم يظهره يف م�ســـهد اأو فيلم اآخر �ســـابًا نا�سرًا 
يقدمـــه يف مـــرة غنـــي جـــدًا ويف ثانية تـــراه من اأفقـــر اخللق 

واأتع�سهم حظًا.
جميـــل اأن نتفق على اإمكانية حتقق ذلك كواقع �ســـبق اأن 
�ساهدناه.. �سوؤايل هنا ملاذا ال نتقم�ض دور املخرج يف حياتنا 
وهـــذا الـــدور ال يتعدى كونه تقدمي ال�ســـخ�ض ب�ســـورة معينة 
يريدها خمرج الفيلم، ولعلي اأ�ستدرك هنا اأن هذا ال يتعار�ض 
مع م�ســـيئة اهلل �ســـبحانه فهو اخلالق واملدبـــر ولكن حتركات 
املخـــرج �ســـتكون يف حـــدود الدائرة امل�ســـموح لـــه اأن يتحرك 
بهـــا، فعلى �ســـبيل املثال »عبدالرحمن بن عـــوف« حني هاجر 
اإىل املدينـــة املنورة ل يكن ميلك �ســـيئًا على االإطالق، اإال اأنه 
ر�ســـم لنف�سه اأن يكون غنيًا فعمل لذلك حتى حتقق له ما اأراد 
وتعرفـــون كيف مت له ذلـــك دون اأن اأغرق يف التفا�ســـيل. ويف 
املقابل »�ســـلمان الفار�سي« كان غنيًا جدًا اإال اأنه ر�سم حلياته 
طريقًا خمتلفًا فعا�ض فقريًا كما اأراد بل حتى حني توىل اإمرة 
امل�ســـلمني يف اأجزاء من بالد فار�ض ل يحد عن الهدف الذي 

ر�سمه لنف�سه فتحقق له ما اأراد.
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وهذا ينطبق على كل واحٍد منا حني يتوىل القيادة وي�سري 
نف�سه حيث ي�ساء، فمن يريد الغنى �سوف يح�سل عليه ب�سرط 
اأن يكـــون خمرجـــًا حاذقًا يعـــرف كيف يت�ســـرف ويدير دفة 
االأمور حني مي�ســـك بزمامها، اأما الفقراء يف كل زمان ومكان 
فهـــم اأ�ســـخا�ض يف الغالب، اإما اأنهـــم اأرادوا الأنف�ســـهم ذلك 
فزهدوا يف الدنيا واالأمثلة ال ح�ســـر لهـــا، اأو اأنهم ل يزهدوا 
وكانوا بالفعل يتمنون لو �ساروا اأغنياء ولكنهم ما عرفوا كيف 
يحققون اأهدافهم مثلما فعل غريهم من املعدمني وال�ســـواهد 

عليهم يف جميع االأزمنة كثرية ال حت�سى.
طيب.. دعونا من الغنى والفقر ولعلنا نتحدث عن نظرتنا 
اإىل احلياة وطريقة تعاملنا مـــع االآخرين والكيفية التي نريد 
غرينـــا اأن يعاملنـــا بها، دعونـــا نبداأ من البيـــت كخطوة اأوىل 
ورئي�ســـية فاأنت يف البيت ت�ســـتطيع اأن توجد مملكة �ســـعيدة، 
فالزوج يف الغالب ال يكدر عليه عي�ســـه بالذات يف منزله اأكر 
من زوجته ولو اأنه تعلم كيف يحتويها ويتعامل معها الأمكنه اأن 
يحيلها من و�ســـيلة جتلب الهم اإىل اإ�سراقة جميلة تالأ منزله 
�سعادة خا�سة حني يعرف كيفي يتعاطى مع طلباتها، وبالذات 
تلك امل�ســـتحيلة، فاإن طلبت �ســـيئًا فاأجبها: بحول اهلل �ساأفعل 
وابداأ مناق�ســـتها يف تفا�ســـيل الطلب، وهذا بالن�ســـبة للمراأة 
اأكر قيمة من تلبية الطلب نف�ســـه. وال�ســـيء نف�ســـه بالن�ســـبة 
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للزوجة التي ميكنها تغيري احلالة النف�سية لزوجها مب�ساركته 
اهتماماته وت�ســـجيعه وحتفيزه، حتى لـــو اأدى االأمر اأن توهمه 
باأنه االأف�سل واالأح�سن واالأجدى وكل ما اأمكن لها قوله جتاهه 

مقرتنًا باأفعل التف�سيل.
وين�ســـحب هذا على االأطفـــال اأو االأوالد الذين من خالل 
حثهـــم وت�ســـجيعهم ميكـــن اأن جنعـــل منهـــم اأبنـــاء متفوقني 
ومتميزين، وقد كنت اأ�ستمع يف اإحدى املرات الإحدى االإذاعات 
وكانت تتحدث فيها اإحدى الفتيات وكانت حائزة على جائزة 
يف االأناقة وكانت حتكي عن نف�ســـها وتقـــول: كنت يف طفولتي 
�ســـوداء دميمة و�سمينة ولكن ت�ســـجيع والدّي امل�ستمر يل منذ 
ال�سغر وترديدهما امل�ستمر كلمات مثل: يا جميلة يا ر�سيقة يا 
حلوة جعلني اأتغلب على خلقتي بل و�ســـاعدين ذلك يف التفوق 

يف درا�ستي وزيادة االهتمام مبظهري.
وكذلـــك احلال مع االآباء حيث يقول �ســـاحبي: اإن والدي 
اأ�سبح ع�سبيًا �سعب املرا�ض بعد اأن بلغ من العمر عتيًا و�سار 
جميع اأهلي يقلقون من و�ســـعه ويخ�سون من ردة فعله العنيفة 
جتـــاه اأي واحـــٍد منا علـــى اأتفه االأمـــور، وكانـــوا يتعجبون من 
حمبتـــه يل وهدوئه حني يتعامل معي، ويندر جدًا اأن يغ�ســـب 
اأثناء وجودي، وال�ســـر يف ذلك يكمن يف اأين اأحدثه بالطريقة 
التي اأ�ســـيطر من خاللها عليه دون اأن ي�سعر، فاإن غ�سب من 
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فـــالن قلت له: يا اأبي لك حق تغ�ســـب، ولكن فالن ان�ســـغل اأو 
ل ي�ســـتطع، واأبداأ يف �ســـرد االأعذار له.. وهكذا حتى ينطفئ 
غ�ســـبه تامًا لدرجة �ســـارت روؤيته يل تزيل غ�سبه وتذهبه، 
ول اأكن اكتفـــي بذلك، بل كنت اأمازحـــه واأجاريه يف كالمه، 
فاإن بداأ يعاتبني »ويت�ســـره« علي كنت معـــه وزدت وقلت معك 
حق واأنا اأ�سا�ســـًا ال اأ�ســـتحق اأبًا بروعتك، فتتهلل اأ�ساريره وال 
ميلك نف�ســـه من ال�ســـحك.. وهكذا تكنت من ك�ســـب ر�ســـا 

والدي وحمبته.
ونف�ض ال�ســـيء ينطبق على الطريقة التـــي نتعامل بها مع 
اإخوتنـــا وجرياننا واأ�ســـدقائنا وزمالئنا يف العمـــل ومدرائنا 
ومدر�ســـينا وجميع املحيطني بنا.. واإن فعلنا ف�ستتغري حياتنا 
ب�ســـكٍل جـــذري و�ســـنعلم اأن لها قيمـــة اأرقى واأثمـــن مما كنا 
نت�ســـوره والفرق هنا اأننـــا تولينا زمام االأمـــور وتولينا عملية 

االإخراج فحر�سنا على جناح فيلمنا.
اإذن كمـــا قلنـــا فهـــذه احلياة عبـــارة عن فيلـــم، وميكننا 
التحكم فيه وتغيري م�ســـاره كيف �سئنا، وبالطبع حتت م�سيئة 
اهلل، وكما يقول امل�ســـطفى عليه ال�ســـالة وال�سالم عن ربه: 
»اأنا عند ظن عبـــدي بي«. وكما قيل: تفاءلوا باخلري جتدوه.. 
ومـــن هنا يجب اأن نتحـــرك واأن نبذل واأن ال نقف عند حد بل 
نحقـــق ما نريد ثم نطلـــب املزيد، مع االإميان التـــام باهلل اأنه 
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لن ي�ســـيع اجتهادنا وبذلنا، كما اأن مـــا فاتنا ل يكن ليتحقق 
لنا، وما حتقق ل يكن ليفوت، وهذا كله ال يتعار�ض مع البذل 

والتخطيط والبحث عن االأف�سل.
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ارجع ف�شّل

هذا ما ن�ســـميه زمن االن�ســـغال باأي �ســـيء عن كل �سيء، 
فقد اأ�ســـبحنا نن�ســـغل باأتفه االأمور واأقلها عن اأخرى مهمة ال 

ميكن اإغفالها اأو التغا�سي عنها.
بل لقد و�سل االأمر باأحدنا اإىل اأن يدخل امل�سجد وال ي�سعر 
بنف�سه اإال حني يخرج!.. اأما ماذا قراأ وكم �سلى فال يعلم عنه 

�سيئًا.
اأحيانًا يتنبه الواحد منا من غفلته اأثناء �ســـالته لي�ســـاأل 
نف�سه هل ي�ستحق ما اأفعل اأن يطلق عليه �سالة؟ وهل �سالتي 

تلك جتزيء اأم يجب اأن اأعيدها؟!
اأذكر حديث االأعرابي الذي دخل امل�ســـجد فنقر ال�سالة 
وطلـــب منه الر�ســـول عليـــه ال�ســـالم اأن يعيد �ســـالته واأقي�ض 
حالنا به واأت�ساءل: ماذا لو راأى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأحدنا ي�سلي 
وظاهره اخل�ســـوع وال�ســـكينة ولكن اأطلعه اهلل على قلب ذاك 

امل�سلي فحتمًا �سيقول له ارجع ف�سل فاإنك ل ت�سّل.
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يقال: باأن ال�ســـالة اأ�سبحت الو�ســـيلة االأجنع ال�ستعادة 
املفقودات والتخطيط للم�ســـاريع ور�ســـم اخلطط امل�ســـتقبلية 
وقـــد روي اأن اأحد االأ�ســـخا�ض كان ي�ســـلي خلـــف اأحد االأئمة 
وحينما انتهى االإمام من �ســـالته قال اأحد املاأمومني باأننا ل 
ن�ســـّل �ســـوى ثالث ركعات وقال اآخرون بل �ســـلينا اأربعًا وبداأ 
اخلالف بـــني اجلماعة فقام �ســـاحبنا وح�ســـم االأمر بقوله: 
اإننا ل ن�ســـّل �ســـوى ثالث ركعات بدليل اأنني اأعمل يف جمال 
املقـــاوالت وحني اأبداأ �ســـالتي اأقوم ببنـــاء منزل جديد اأجنز 
القواعـــد يف الركعـــة االأوىل واأنهـــي البناء يف الركعـــة الثانية 
ويف الثالثة اأكمل اأعمال ال�ســـباكة والبالط اأما الركعة الرابعة 
فاأخ�س�ســـها الأعمال الدهان واالإنارة واالأبواب واأ�سلم املنزل 
للعميل ولكني يف �سالتي هذه ل اأقم باأعمال الدهان واالإنارة 
ولذلـــك علمت اأن هناك خـــالاًل قد حدث اكت�ســـفته حني دب 

اخلالف بينكم وت�ساوؤلكم هل �سلينا ثالث اأم اأربع ركعات.
ويقــول اأحــد الأ�شخا�ص: اإنه �ســـافر اإىل جـــدة لغر�ض 
�ســـراء ب�ســـاعة من اأحد جتـــار اجلملة هناك وحني ا�ســـرتى 
ما يريد ل يبق �ســـوى معاينة الب�ســـاعة فاأخربه تاجر اجلملة 
اأنهـــا موجـــودة يف امل�ســـتودعات يف طريـــق مكة كيلو ع�ســـرة، 
يقـــول �ســـاحبنا: خرجت اأنا والتاجر اإىل هنـــاك ويف الطريق 
توقفنا الأداء ال�سالة وعند خروجنا من امل�سجد قلت للتاجر: 
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اأخزى اهلل ال�ســـيطان اأنا يف امل�سجد وقلبي يعاين الب�ساعة يف 
امل�ستودعات هناك. فرد علي التاجر: واهلل  يا اأخي املفرو�ض 
اإنـــك حتمد ربـــك �ســـيطانك اأحن عليـــك من �ســـيطاين اللي 

اأخذين اإىل ال�سني اأ�سرتي ب�ساعة من هناك.
واجلميـــل اأن بع�ـــض النا�ـــض ال ميكـــن اأن يرتك ال�ســـالة 
اأو يوؤخرهـــا عـــن وقتها ولكن الطريف املبكـــي يف نف�ض الوقت 
اأن بع�ـــض مدمني االأ�ســـهم اأثناء وجودهم يف �ســـاالت تداول 
االأ�ســـهم يف البنوك ي�ســـلون و�سا�ســـات التـــداول اأمامهم وال 
اأدري اإن كانت و�ســـعت عمدًا يف تلك االأمكنـــة اأم اإن العمالء 

اختاروا ذاك املكان حتديدًا الأداء �سالتهم؟!!..
ولكن باخت�ســـار لو �ســـاأل الواحد منا نف�سه هل هو را�ِض 
عن �ســـالته وخ�ســـوعه وا�ست�ســـعاره الوقوف اأمـــام اهلل اأثناء 
اأدائه تلك الفري�ســـة، فال اأظن االإجابة تخرج عن واحدة من 
اثنتـــني اإما �ســـخ�ض يقال له: بورك فيـــك وحفظك اهلل الذي 
حفظت االأمانة بدليل اأن �ســـالتك كانـــت رادعة وزاجرة لك 
عن كل فاح�ســـة ومنكر. اأو اآخر ي�ســـلي وال يدرك من �سالته 
�ســـيئًا وال تنهاه تلك ال�ســـالة عن ارتكاب املحرمات باأنواعها 

وذاك يقال له: ارجع ف�سّل فاإنك ل ت�سل.
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لبد اأن تفرح

اإن املتاأمـــل ليعجـــب من الطريقـــة التي ي�ســـّيـر بها ديننا 
االإ�ســـالمي احلنيف حياتنا و�سلوكياتنا وعالقتنا وجميع اأمور 
حياتنا، فاآخر يوٍم من رم�ســـان كان �ســـياما اإلزاميا ال ميكن 
االإفطار فيه اإال بعذٍر �سرعي، واليوم الذي يليه مبا�سرة اإفطار 
اإلزامي يحرم فيه ال�سيام! عجيب فعاًل هذا النظام ال�سارم 
الـــذي ال يقبل االجتهاد، ويف الوقت نف�ســـه يعطي ف�ســـحة ملن 
ال ي�ســـتطيع ال�سيام اأن يعو�ســـه بيوٍم اآخر، اأما يوم العيد فال 

جمال فيه للم�ساومة واالجتهاد واالأمور وا�سحة.
ولكـــن َل ال نفكر يف االأ�ســـباب الداعيـــة اإىل ذلك؟ وملاذا 
كان يوٌم نقي�ض خلفه من حيث الت�ســـريع؟ وملاذا يختلف عنه؟ 
رمبا لو �ســـاألت فنانًا ت�ســـكيليًا اأو م�ســـممًا لقال لك: �سع هذه 
اللون هنا وال ت�ســـع نف�ض اللون يف املكان املجاور له؛ الأن اللون 
�ســـوف يفقد قيمته وي�سيع، والبد من وجود األوان اأخرى يربز 
بع�ســـها بع�ســـًا ويحـــدث بينها تـــازج فتعطي املكان �ســـكاًل 

خمتلفًا ورونقًا جمياًل. 
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وهذا ما �سيالحظه من يتاأمل يف يوم العيد؛ فهو اأ�سبه ما 
يكون بحرف اأو حافة اأو بروز و�ســـط مكان مطلي بلون واحد، 
وحـــني تطلي ذاك الـــربوز بلون اآخـــر يعطيك منظـــرًا خالبًا 
ي�ســـبي االألباب، ويظهر بني اللونني تازٌج فريد، وي�ساعد كٌل 
منهمـــا االآخـــر يف الربوز. ولـــو األغيت اأحد اللونـــني، اأو طليت 

املكان باللون نف�سه الفتقد املكان جماله.
وهذا بال�ســـبط ما �ســـيحدث لو �ســـمنا يوم العيد، حيث 
�ســـتختفي قيمة اللوحة الرم�سانية املجملة بنق�ض العيد الذي 
يعطيها جاذبية وقيمة فنية عالية، ت�سعر من ي�ساهدها مبهارة 
واإبداع من ر�ســـمها واأبرزها يف هذه ال�ســـورة. ولو �سمنا هذا 
اليوم لكان ذلك �ســـببًا يف فقدانه قيمته؛ الأنه امتزج مبا قبله 
ول يختلـــف عنه ليعطي امل�ســـاهد فكرة وا�ســـحة عن االأبعاد 

احلقيقية لل�سورة وحدودها الفعلية التي تنتهي اإليها.
والفكرة هنا ال تقت�ســـر على االإم�ســـاك عن ال�سيام، بل 
تتعـــداه اإىل ما هو اأعمق واأكرب واأو�ســـع، مـــن املعاين العظيمة 
التي ال ميكن ح�ســـرها، وعلى راأ�ســـها بالطبـــع اإظهار الفرح 
واالأن�ـــض، واأنه اأحد جوانب هذا الدين العظيم، وكاأن ال�ســـارع 
يقول لنا: البد اأن تفرحوا بعد اإتامكم �سهر ال�سوم واإحيائكم 
ليله بالقيام وحر�ســـكم على اغتنام ما فيه من فر�ض، خا�سة 
ليلة القدر التي �ست�ســـهد لكم وقـــد اأوجبت عليكم اأن تفرحوا؛ 
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الأين اأعددت لكم من االأجـــر واملثوبة التي لو علمتم قدرها ملا 
اأهمكم اأمٌر بعدها، وما هذا اليوم اإال رمٌز ب�سيٌط للفرح االأبدي 
ـ بـــاإذن اهلل - فاأنتم حرمتم اأنف�ســـكم وهجرمت ما حتبون من 
اأجلي، فها هي رحماتي تتنـــزل عليكم واأمنعكم يف هذا اليوم 

من اأن حترموا اأنف�سكم من اأي �سيء اأبحته لكم.
وحتى و�ســـط ما نحن فيه من ذٍل وانك�سار وهوان وحروب 
و�ســـراعات، اإال اأنه يحق لنا اأن نفرح ون�ســـر بهذا اليوم الذي 
�ســـرعه لنا ربنـــا رحمة بنا وكناية عن ر�ســـاه عنا، واإننا واهلل 
لو ع�ســـنا هذا اليوم وا�ست�ســـعرنا عظمته لكان ذلك كافيًا الأن 
يخرجنـــا مما نح�ض به من غم وحزن على اأحوال اأمتنا، فمن 
�ســـري حالنا من �ســـيام اإىل اإفطـــار، قادر بحولـــه وقوته على 

تبديل حالنا من �سعف اإىل قوة ومن ذٍل اإىل عزة. 
ولكـــن كما اأننا حني اأقبل ال�ســـهر الف�ســـيل ا�ســـتعددنا له 
باجلملة وا�ســـتعددنا لكل يوم فيه وتهياأنا لكل عبادة قمنا بها 
وبعد ذلك �ساألنا اهلل املعونة. فالعزة والقوة وا�ستعادة ال�سيادة 
حتتاج كلها الأ�سخا�ض يفكرون بهذه الطريقة، ويعلمون اأن اهلل 
ال يغـــري ما بقوم حتى يغـــريوا ما باأنف�ســـهم، واإن نحن اأخذنا 
باأ�سباب الن�سر والتمكني اأق�سم اأن اهلل لن يخذلنا، واإين على 

يقني اأين لن اأحنث يف ق�سمي! 
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يوم الفزع الأكرب

و�سط غفلتنا وان�سغالنا مبا حولنا حتدث مواقف، اأحيانًا 
تذكرنـــا بامل�ســـري احلتمـــي الذي ال مفـــر لواحٍد منـــه، وعلى 
الرغم من و�ســـفه بال�ســـديد والع�سري وال�ســـعب، واأن ال�سدة 
�ستزيد مع زيادة جتاهله وعدم االكرتاث واالهتمام به، اإال اأن 
بع�ســـنا ي�ستمر يف غفلته وال ي�ســـتيقظ منها ـ ون�ساأل اهلل اأن ال 
نكون من الغافلني ـ.. ولكم اأن تت�ســـوروا ما يحدث من اأهوال 
اأثناء الكوارث والنوازل التي حتل يف بع�ض املناطق من حولنا 
ولعلي هنا اأ�ست�سهد باإحدى تلك الكوارث التي �سمعنا بها وقد 
يكون بع�ســـنا �ساهدها وهي حادثة العبارة امل�سرية »ال�سالم 
98« التـــي غرقت يف البحـــر االأحمر وعلى متنها اأكر من األف 
واأربعمئة م�ســـافر، ما بني �سغري وكبري ذكر واأنثى، وكيف كان 

و�سعهم تلك اللحظات الع�سيبة.. 
فلعلنـــا نقف وقفات �ســـريعة مـــع تلك امل�ســـاهد ونقارنها 
بذلك اليـــوم الرهيب، مع البون ال�سا�ســـع بينهمـــا، ولكن من 

باب تقريب ال�سورة فقط.
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ذلك املوقف لن ين�سى اأبدًا، ولن ميحى من خميلة اأيٍّ من 
الركاب ومن عاي�ض حلظاته، فكاأمنا ر�ســـم يف خميلته �سورة 
م�سغرة ليوم الفزع االأكرب، فكل راكب كان م�سغواًل بنف�سه وال 
يهتم بغريه، حتى اإن بع�ض ركاب اأحد القوارب التي اأو�ســـكت 
على الغرق ب�ســـبب زيادة عدد ركابه عن الطاقة اال�ســـتيعابية 
له طلبوا من ركاب اآخرين يحاولون اللحاق مبركب النجاة اأن 
يعودوا من حيـــث اأتوا؛ حتى ال يغرق بهم القارب جميعًا حيث 
كان على متنه خم�ســـون �سخ�ســـًا، رغم اأنه خم�س�ض لع�سرة 
اأ�ســـخا�ض فقط، ول يلتفت الناجون ملن اأجرب على الت�سحية، 

بل فرحوا با�ستقرار االأو�ساع يف قاربهم.
من املواقف الالفتة لالنتباه اأن ال اأحد كان ينظر اإىل من 
حوله وطريقة لب�ســـه، وهل انك�سف �سرته من عدمه، فاملوقف 
كان اأكرب، وهذا الت�ســـاوؤل هو اأول ما �ســـغل بال عائ�ســـة ر�سي 
اهلل عنها حني اأخربها امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم عن 

اأهوال يوم القيامة، واأن النا�ض يخرجون حفاة عراة. 
العجيـــب فعاًل اأنه واأثنـــاء تلك اللحظات الع�ســـيبة التي 
ال تو�ســـف، وبينما كل م�سغول بنف�ســـه، كان هناك من �سحى 
وقـــدم ابنه وبنته واأختـــه وزوجه على ذاته، ولكـــن يوم الفزع 
االأكرب لن يحدث ذلك، فكل واحٍد �ســـيبحث عن النجاة فقط 
ولن يفكر بغريه، بل �سيفر، كما يخرب عن ذلك املوىل عز وجل 
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بقولـــه: }يوم يفر املرء مـــن اأخيه * واأمه واأبيه * و�ســـاحبته 
وبنيه * لكل امرئ منهم يومئذ �ساأن يغنيه{ )عب�ض(. 

قبـــل اأن نتخيـــل يوم الفـــزع االأكرب، دعونا نتخيل م�ســـهد 
النا�ـــض يف ذلك املكان، و�ســـط البحر وظلمتـــه، وظالم الليل 
ووح�ســـته، وا�ست�ســـعار برودة اجلو، و�ســـماع تالطـــم االأمواج 
وارتفاعها اإىل ما يفوق ع�سرة اأمتار، و�سراخ االأطفال والن�ساء 
وحتى الرجال واأثناء ذلك امل�ســـهد ورغم ما قيل اإال اأن هناك 
من ي�ســـحي بنف�ســـه لينجو غـــريه، وهناك مـــن يعر�ض روحه 
للهـــالك من اأجـــل اإنقاذ طفٍل ال يعرفـــه! اإذن على الرغم من 
هول املوقف، اإال اأن امل�ساعر االإن�سانية كانت ال تزال موجودة، 
ولكـــن يوم الفزع �ســـتزول تلك امل�ســـاعر، ولن يبقـــى لها اأثر، 
وهذا يدل على اأن اقتبا�ض �سورة ولو م�سغرة لذلك اليوم من 
تلك احلادثة تعد عدمية الفائدة؛ الأن ال�ســـورة التي ال ترتقي 
بامل�ســـاعر وال تر�ســـم التفا�سيل نف�ســـها ال قيمة لها، ومن هنا 
اأقول اإن ذلك اليوم خمتلف تامًا وال ميكننا ت�سوره، اأو حتى 

ال�سعور بهوله. 
ولعل احلادثة تكون عونًا على اأن نلب�ض اأطواق النجاة من 
االآن، فمنا يف ذلك اليوم من �ســـياأتي تتقاذفه االأمواج من كل 
مكان، ولي�ض بيده حيلة �ســـوى ع�ض اأ�ســـابع الندم واحل�ســـرة 
يتمنـــى لو يق�ســـى عليه ولكـــن هيهات، فال مـــوت ذلك اليوم 
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فتلك دار اخللود، فاإما نعيم اأبدي اأو جحيم اأبدي، ومنهم من 
�ســـيكون لديه طـــوق جناة متفاوت يف قوتـــه ومتانته وال يعتمد 
عليـــه كثريًا، ولو ل يكن من م�ســـاوئه اإال اأنه يعر�ض �ســـاحبه 
لهلـــع عظيم، هل ي�ســـمد اأمام تلـــك االأمـــواج املتالطمة؟ اأم 
يتمـــزق فيغرق ويغـــرق �ســـاحبه؟ ومنهم من يكـــون يف قارب 
ح�سني مغطى اآمن ال يدري مبا يدور يف اخلارج اإال حني ينظر 
مـــن خلف الزجاج، فريى الهلع واخلوف والرعب الذي يعاين 
منـــه االآخرون، فيعلم اأنه اأح�ســـن حني ا�ســـرتى هـــذا القارب 

احل�سني وادخره لهذا اليوم الرهيب.
واالآن.. ماذا عنك اأنت قبل كل �ســـيء؟ لنتفق اأواًل اأن هذا 
اليـــوم حا�ســـل ال حمالة.. جيـــد اأن تهز راأ�ســـك باملوافقة ول 
تطلب مني اأن اأثبت لك. اإذن دعني اأطرح عليك �ســـوؤااًل يتعلق 

باأي املوا�سع الثالثة حتب اأن ترى نف�سك.. 
اأوًل: هل حتب اأن تكون يف ذلك املوقف بال طوق جناة؟ 

ثانيــًا: هل تريد اأن ت�ســـرتي طوق جنـــاة، ولكن تذكر اأن 
الطوق غري اآمن وال يوثق به.

ثالثًا: هناك قارب قوي ومتني ومعه �ســـمان باأن ال مي�ض 
�ســـاحبه بـــاأذى، وال حتى ي�ســـعر مبا يدور بجانبـــه، بل اإنه لن 
يحـــزن ولن يتاأثر مبـــا يجري حولـــه. كاأين اأراك تريد اخليار 
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الثالث! دعني اأقل لك اإن قيمته مرتفعة ولكن ميكنك اقتناوؤه.. 
فا�ســـع من االآن وابذل الغايل والنفي�ض للح�سول عليه، وتذكر 
اأن م�سارعة االأمواج لي�ست �ساعات، كما هو احلال يف العبارة 
امل�ســـرية، بل �ســـنوات طويلـــة، كمـــا اأن االأمواج لـــن تلتهمك 
وتق�سي عليك وينتهي االأمر، فال تدخر جهدًا لتخل�ض نف�سك 

فانطلق بداأت رحلة النجاة االآن..
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يا ل�شدة غبائهم

الغباء اأ�سناف متعددة.. ولكنني اأظن اأن الغباء احلقيقي 
يتمثـــل يف الطريقة التي يفكـــر بها اإبلي�ض اللعـــني وذريته من 
ال�ســـياطني ـ قبحهـــم اهلل ـ! فاإبلي�ض حني اأمره اهلل بال�ســـجود 
رف�ض؛ بحجة اأنه االأف�ســـل، متنا�سيًا اأن امل�ساألة لي�ست متعلقة 
بفا�ســـل ومف�ســـول. ولكنها متعلقـــة بتنفيذ اأمـــر رب العاملني 
وتعظيمـــه واإجالله، كما فعـــل جميع املالئكـــة حينها، ثم تبع 
نهجهم خيار االإن�ض منذ بدء اخلليقة اإىل اأن يرث اهلل االأر�ض 

ومن عليها..
 ول يقـــف غبـــاء اإبلي�ـــض عند حـــد املع�ســـية والتكرب، بل 
 تعداهـــا اإىل التحدي، حيـــث يظهر ذلك يف قـــول اهلل تعاىل: 

چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  گ  چ )االأعراف: 
16ـ17(.. وبالطبـــع ات�ســـفت ذريته من بعـــده بالغباء وُجبلوا 
عليـــه، وعـــرف عنهـــم �ســـذاجة التفكـــري، فحـــني كان اإبلي�ض 
يخربهـــم عن اهلل اأخبـــارًا كاذبة؛ حماولة منه اأن ي�ســـرفهم 
عـــن عبادته واالمتثـــال ملا ُخلقوا من اأجله، كانوا ي�ســـدقونه، 
جازمـــني حينها اأال اأحد ميكن اأن يكذب على اهلل..! ويف ذلك 
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يقول �سبحانه: چ ڄ  ڄ             ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ            ڎ  چ )اجلـن: 4ـ5(

ومن �سفاهتهم وغبائهم اأي�سا اأن نبي اهلل �سليمان ـ عليه 
وعلى ر�ســـولنا ال�ســـالة وال�ســـالم ـ حني توفاه اهلل وهو واقف 
يراقب عمل اجلن، حيث كانوا يقومون باأعمال �ساقة ال يطيقها 
اأحٌد �سواهم، وكانوا حينها يزعمون علمهم الغيب ومعرفتهم 
باملجهـــول، فـــاأراد اهلل �ســـبحانه اأن يفنـــد ادعاءهـــم ويثبـــت 
جهلهم بالغيب باأن اأمات نبيه �ســـليمان ـ عليه ال�ســـالم ـ وكان 
متكئًا على ع�ساه، ومكث زمنًا طوياًل على هذه احلال دون اأن 
تدري اجلن مبوته..! وهذا يوؤكد ـ اإ�ســـافة اإىل عدم معرفتهم 
بالغيـــبـ  �ســـذاجتهم و�ســـدة غبائهم..! فلو اأعملـــوا عقولهم، 
وفكروا مبا يدور حولهم؛ لتعجبوا من بقاء �سليمان طوال تلك 
املدة دون اأن يوؤدي ما فر�سه اهلل عليه من عبادات.. ودون اأن 
ياأكل، اأو ي�سرب، اأو يذهب لق�ساء احلاجة..! حتى جاء الفرج 
بالن�ســـبة لهم حني �سقط �ســـليمان عليه ال�ســـالم نتيجة تاآكل 

ع�ســـاه بفعل دابة االأر�ض..! ويف ذلك يقول �ســـبحانه: چ ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  
خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث  يث   چ 

)�سـباأ:14( 
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 ولكن اأتدرون من االأ�سد غباء من اإبلي�ض وذريته..؟ اإنهم 
اأولئـــك الفئة ال�ســـالة من االإن�ض الذيـــن اتخذوهم اأولياء من 
دون اهلل، رغـــم معرفتهم التامة اأنهم اأعداء لهم، وال يريدون 
لهـــم اخلـــري، فاإبلي�ض توعـــد بنـــي اآدم اأن ي�ســـلهم ويغويهم، 
واأخربنا ربنا عز وجل بذلك يف ق�سة خلق اآدم عليه ال�سالم.
 واإينـ  واهللـ  الأعتقد جازمًا اأن من قراأ تلك الق�سة بتاأمل، 
وتدبر، وتفكر، ملا ع�ســـى اهلل اأبدًا..! الأن من ياأمر باملع�ســـية 
هو عدونا، وباغي �ســـاللنا وهالكنا، واملت�ســـبب يف اإخراجنا 

من جنة اخللد..!
 واأن�ســـح اإخـــواين بالرجـــوع لق�ســـة خلق اآدم يف �ســـورة 
االأعـــراف )مـــن االآيـــة احلادية ع�ســـرة حتـــى االآية ال�ســـابعة 
والع�ســـرين( فقد قراأتها بتدبر وتعـــن.. وتاأكيدًا لذلك ولكي 
تتحققوا من مقدار غباء اأولياء ال�سيطان من بني اآدم، ارجعوا 

اإىل قوله تعاىل يف �ســـورة اإبراهيم: چ ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    
ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ  
ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ   ۋ  چ )اإبراهيـــم: 22( وقوله تعاىل: چ وئ  ۇئ  
ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ                   ۈئ   ۈئ     ۆئ   ۆئ   ۇئ  
ی  ی  جئ   چ   )احل�ســـر16(.. فمن �ســـبق لـــه قراءة تلك 
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االآيات اأو اال�ســـتماع اإليها، ثم ل يترباأ من ال�ســـيطان واأعوانه 
مـــن الثقلـــني فواهلل ال اأخالـــه اإال �ســـيد االأغبياء..! مـــع العلم 
اأن ال�ســـيطان حني ُيغوي ابن اآدم فلي�ـــض ذلك بدهائه وكيده؛ 

فكيده �ســـعيف كما يقول اهلل تعاىل: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڍ  ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ     ڃ   ڃڃ  
ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ  )الن�ســـاء: 76(.. ولكـــن ل�ســـدة غبـــاء 

ذلك االإن�سي..! واهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
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اجتماع مهم

اأقفلت خط الهاتف حني ات�ســـل بـــي اأحد االإخوة االأعزاء 
وحني عاود االت�سال فعلت ال�سيء نف�سه.. ثم عاودت االت�سال 
به واعتذرت عن اإقفايل اخلط يف املرتني ال�ســـابقتني.. وعلى 
الفور قال يل: توقعت اأنك يف اجتماع.. فقلت: ال كنت م�سغواًل 

يف اأمر غري االجتماع..
وبعـــد فراغي مـــن املكاملة ومبجرد اإقفـــال اخلط قلت يف 
نف�سي: الرجل قال: ح�سبتك يف اجتماع، واأجبته بالنفي، على 
الرغم من اأين كنت يف اجتماٍع بالفعل، و�ســـاألت نف�ســـي ِلَ ل 
اأُجبه بنعـــم حينها؟! وكيف ميكنني اأن اأف�ســـر ذلك املوقف؟! 
هـــل اأقول اإين ل اأكن �ســـادقًا معه؟ اأم اإين ل ا�ست�ســـعر قيمة 

ذلك االجتماع على الرغم من اأهميته العالية؟
 ولكـــن.. هل هذه م�ســـكلتي وحدي؟ اأم اإننـــا جميعًا نفكر 
بنف�ـــض الطريقة، وال نلتفت لذلك االجتمـــاع، وال نلقي له بااًل 
علـــى الرغم مـــن اأهميتـــه؟ واهلل ال اأخفيكم اأنه ي�ســـعب علي 
اجلزم بتعميـــم الالمباالة جتاه ذلك االجتمـــاع وعدم منحه 
مـــا ي�ســـتحق مـــن االهتمـــام، وال اأدل علـــى ذلك من ت�ســـاهل 
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النا�ـــض فيـــه، وتاأخرهم عنه، وان�ســـغالهم باأمور لي�ســـت ذات 
قيمة بالن�ســـبة له.. واإن كنت اأعتقـــد اأن هناك من ُيجل ذلك 
�ســـه ومينحه ما ي�ستحق من العناية.. واأظنك ـ  االجتماع وُيقدِّ

اأنت يا من تقراأ هذه املقالة ـ واحدًا منهم..
 ولكـــي تتحقـــق من ذلـــك بنف�ســـك، عليـــك بالتحقق من 
خم�سة اأمور، و�سل نف�سك عن كل واحٍد منها وهي: هل اأحفظ 
عن ظهر قلب واأعرف بال�سبط موعد االجتماع؟ وهل اأح�سر 
اإليه يف وقته املحدد؟ وحني اأح�ســـر هـــل اأكون على هيئة تليق 
بذلـــك االجتماع؟ وهل اأكـــون متفاعاًل مـــع كل فعالية فيه؟.. 
واأخريًا قبل اأن تن�ســـرف البد اأن ت�ســـاأل نف�ســـك �سوؤااًل اأخريًا 
وهـــو: هل تعاملت مع من حويل كما ينبغي فلم اأ�ســـايق اأحدًا 

باأي حال من االأحوال؟ 
ولكـــي تعرف مـــدى اهتمامـــك بذلك االجتمـــاع بطريقة 
منطقية بعيدة عن العاطفة ا�ســـتخدم لغة االأرقام ف�ستح�سل 
علـــى اإجابـــة دقيقة جـــدًا..! قم بو�ســـع درجتني لكل �ســـوؤال، 
وامنح نف�ســـك ما ت�ســـتحقه عن كل اإجابة، فاإن ح�ســـلت على 
ع�ســـر درجات كاملة فاعلم اأن لقاءك بربك وموالك وخالقك 
مـــن خالل ال�ســـالة له اأهمية بالغة يف نف�ســـك، و�ســـل املوىل 
االأجر والثبات، واإن نق�ســـت درجتك عن ذلك فحاول اإ�سالح 
اخللل؛ الأن الدرجة الكاملة هنا مهمة وتعني ال�ســـيء الكثري.. 
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اأما اإن ح�سلت على اأقل من خم�ض درجات فاعلم اأن ال�سالة 
يف درجـــة متدنيـــة جدًا مـــن �ســـلم اأولوياتك، فراجع نف�ســـك 
وحا�ســـبها واغلظ عليها؛ فـــاإن تكنت منهـــا يف هذا اجلانب 
بالذات فقد طوَّعت نف�ســـك واأ�ســـبحت قادرًا على حتقيق ما 
تريد، ولن ي�ســـتطيع اأحـــد احليلولة بينك وبـــني النجاح، وثق 
تامـــًا اأنك �ســـوف تتغلب علـــى من يناطحك مـــا دمت تغلبت 

على نف�سك فاجلهاد جهاد النف�ض.
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�شاحبي مدمن

حني التقيت به الحظت تغريًا �سديدًا على هيئته ظهر جليًا 
يف وجهه وت�سرفاته وحتى طريقة حديثه، فاعتقدت مبا�سرة 
اأنـــه قد بداأ تناول �ســـيء ما والبـــد اأن اأعرفه، حيث كانت تلك 
املادة التي يتعاطاها قد تكنت منه اإىل درجة ت�سعر من يراه 
اأن ثمة �سيًئا قد حدث له، فاأنا اأعرفه تام املعرفة، واإن غبت 
عنـــه ول اأره مدة تزيد على �ســـنة، اإال اأن وقع تلك املادة التي 

كان يتعاطاها كان �سديدًا عليه وتاأثريها كان بالغًا.
يف بداية حديثي معه ل اأجروؤ على �ســـوؤاله مبا�ســـرة عما 
حدث له، فلم اأرد اأن اأباغته بهذا االأمر، علمًا اأنني لو �ســـاألته 
فلن يكون هناك �ســـري؛ الأن حاله كانت ت�ســـمح بذلك، اإال اأين 
رغبـــت يف اإرجـــاء ذلـــك ال�ســـوؤال اإىل وقٍت الحـــق؛ لعلي اأجد 
فر�سة اأو منا�ســـبة؛ اأو لعل احلديث يجر بع�سه فيو�سلني اإىل 
بغيتي ويجيب عن ت�ســـاوؤالتي ويفك حريتي دون اأي جهٍد مني، 
مع اأين ومهما بذلت من جهد، وحتى لو ا�ســـطرين االأمر اإىل 
دفع مبلغ مايل؛ الأعرف ما ب�ساحبي واأعز النا�ض اإيل لفعلت! 
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بعد اأن اأم�ســـينا يف حديثنا قرابة ن�سف �ساعةـ  وما تزال 
االأمـــور غام�ســـة بالن�ســـبة يل ـ اأردت اأن اأحتـــدث حول بع�ض 
االأمـــور التي لها �ســـلة بحالة �ســـاحبي، ورمبا تثـــريه وجتعله 

يف�سح يل عن اأ�سباب تغريه.
ومـــا اأن بداأت حديثي حتـــى اجنرف معي وا�ســـتلم زمام 
االأمور وبداأ يتحدث ب�ســـكل ل اأتوقعه واأخذ ي�ســـهب يف الكالم 
�ســـحيح اأنه ل يعرتف يل مبا�ســـرة ول يقـــر بتعاطيه ملا كان 
يتحدث عنه، اإال اأن طريقته يف الكالم وترغيبه يل وبيان املتعة 
والن�ســـوة التي يجدها من ي�ستمر يف اأخذ تلك املادة والتعاي�ض 
معها  واإن ل يخربين عن جتربته ال�سخ�ســـية  جعلتني اأتيقن 

وال اأحتاج ملزيد من التف�سري حول ما حّل به.
وبعـــد اأن راأيتهـ  وقد كان �ســـغوفًا م�ســـهبًا يتحدث ب�ســـكل 
مف�ســـلـ  �ساألته: وماذا عنك اأنت؟ كيف تتعامل مع تلك املادة 
التي تتحدث عنها؟ ما اأن �سمعني قلت ذلك الكالم حتى تغري 
وجهه وارتبك وحاول اإكمال حديثه يف ترغيبي وعدم اخلو�ض 
والتطرق لتجربته ال�سخ�ســـية، فقلت له: يا �ساحبي ال تذهب 
بعيـــدًا ولكن حدثني عـــن جتربتك اأنت، وكيـــف حتولت بهذه 
الطريقـــة لدرجة تغـــريت معها هيئتك وطريقتـــك يف الكالم 
وم�ســـيتك وحتـــى تعاملك مع االآخريـــن؟ فقال: ال ت�ســـاأل عن 
جتربتي؛ فما اأتعاطه من تلك املادة �سيء ي�سري ولي�ض له ذلك 
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التاأثـــري علي، فقلت لـــه: ال. اأخربين عن نف�ســـك؛ فما يهمني 
هو اأنت فقط، اأما غريك فال اأريد اأن اأ�ســـمع عنه �ســـيئًا االآن، 
بـــل حدثني عن جتربتك، واإن اأقنعتني بها ف�ســـوف اأحاول اأن 

اأجرب الأ�سعر ببع�ض ما ت�سعر به من الن�سوة واملتعة!
يقـــول �ســـاحبي: بداية كانـــت تلك املادة متوافرة ب�ســـكل 
كبـــري بني يدي ول اأكن اقرتب منها اأو القي لها بااًل، اإال اأنني 
كنت األتقي مبجموعة من الزمالء اجلدد الذين كانوا يكرون 
من تعاطيها ويخربونني عنها وعن ال�سعادة التي جتلبها لهم، 
ومع حتري�ســـهم يل على جتربتها ل اأ�ســـتجب لهم، اإال اأين يف 
اإحـــدى املرات اأح�س�ســـت بنوع من الفراغ تبعه �ســـيق وانعدام 
رغبة يف فعل اأي �سيء اأو الذهاب الأي مكان فتناولت تلك املادة 
ب�سيء من الرتدد، وما اأن بداأت حتى �سعرت بنوع من الراحة، 
وهكذا اأ�ســـبحت كلما �ســـعرت ب�سيق و�ســـجر جلاأت اإليها ثم 
تطورت حالتي اإىل اأن اأ�ســـبحت اأ�ســـعر بال�ســـيق وال�سجر يف 
حال م�ســـي يوم دون اأن اأخذ منها ولو �ســـيئًا ي�ســـرًيا اأ�ســـد به 

رمقي!
فقلـــت لـــه: اإن ما فعلـــت يثـــري االإعجاب ويجـــربين على 
احرتامك واإكبارك، و ـ ح�ســـب علمـــي ومعرفتي ـ فاإن من قراأ 
القـــراآن وتدبـــر معانيه وتاأمـــل ما جاء فيه وتفكـــر يف اإعجازه 
�سوف ي�ســـل لنف�ض املرحلة التي و�سلت اإليها بحيث ال ميكنه 
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بعدهـــا تركه اأو ال�ســـرب على فراقه، حتى اإن �ســـيخ االإ�ســـالم 
بعد �ســـالة الفجر  "اإين الأجل�ض  يقـــول:  تيميـــة" كان  "ابـــن 
حتى طلوع ال�ســـم�ض اأذكر اهلل واأقـــراأ القراآن، وتلك غدوتي ال 
اأ�ستطيع العي�ض دونها"! و واهلل اإنها لنعم الغدوة! فانظر ماذا 
�سنعت ب�ســـاحبها حيث �سريته اإن�ســـانًا بارعًا يف �ستى علوم 

ع�سره وخلدت ذكره ورفعت منزلته عند مواله.. 
فياليت حالنا ي�ســـري اإىل اإدمـــان تالوة كتاب اهلل لدرجة 
ن�ســـعر معها بالهم وال�سيق وعدم القدرة على العي�ض اأو النوم 

لـــو انقطعنا عنه، وال نكون ممـــن قال اهلل فيهم: چ ۇ  ۆ       
ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ )الفرقان:30(.
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هل اأنت معه  

ياأتي و�سف اهلل ـ عز وجل ـ حني يتحدث عن ر�سوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص 
ة فيقـــول ـ عز من   ـ وي�ســـري اإليـــه بهذه العبـــارة اجلميلة املَُعربِّ
ي بالذين معه  قائـــل ـ: چ ٱ  ٻ  ٻٻ  چ )الفتح:29(، ثـــم ُيَثنِّ
دون اأن ي�ســـري اإىل اأنهـــم موؤمنـــون، اأو م�ســـلمون، اأو غريهـــا 
مـــن االألقاب التي ي�ســـتبدل بها املوىل �ســـبحانه وتعاىل املعية 
املندرجة حتت اإطار التبعية، وهذا ـ لعمري ـ اأف�ســـل و�ســـف، 
وهو ال ينطبق على �سحبهـ  ر�سوان اهلل عليهمـ  يف ذلك املكان 
والزمان؛ بل ي�ســـملك اأنت اأي�سًا يا من تقراأ هذا املقال! فاأنا ـ 

يا �ساحبي ـ على يقنٍي اأنك ممن ينطبق
عليهـــم هـــذا الو�ســـف وال اأُزكي علـــى اهلل اأحـــدا، ولكني 
تعنت ذلك الو�ســـف الـــذي ذكره ربي فقلـــت عنك ذلك؛ ملا 
، واإح�ســـان، وتعامل باملعـــروف، وعطف،  راأيـــت منك مـــن ودٍّ

وتراحم بني اأبناء هذا الدين اخلالد.
 واإين الأعلمـ  علم اليقنيـ  اأنك موحد توؤدي جميع الواجبات 
املنوطـــة بك على الوجه املطلوب ـ بـــاإذن اهلل ـ، ولكني يا اأُخيَّ 
اأريد تذكريك هنا باأمٍر مهم وددت منك ـ لو تف�سلت علي ـ اأن 
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، وهو ذلك الو�سف وكيفية طرحه. تتمعن فيه بجدٍّ
 فربي بعدما ذكر و�ســـف حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ و�سحبه ـ ر�سوان 

اهلل عليهـــم ـ قـــال عنهـــم اإنهـــم: چ پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  چ )الفتـــح:29( اإىل اآخر 
الو�ســـف. وحني ُيقّدم املوىل عز وجل و�ســـفًا على اآخر، فهذا 
ال ياأتي عبثًا بل يق�ســـد به بيان االأهمية؛ ملا يت�سف به املوؤمن 

�سادق االإميان الذي ي�ستحق اأن يكون من اأتباعه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.   
وكمـــا اأن امل�ســـلم يـــوؤدي اأركان االإ�ســـالم اخلم�ســـة علـــى 
وجهها ال�ســـحيح، فهو قبل ذلك يتعامل مع االآخرين بنف�سية 
طيبة واأخالق عاليـــة، وكما قيل "الدين املعاملة"، فاأنت حني 
ت�سلي وت�سوم، ُكلُّ ذلك لك، وال تزيد غريك �سيئًا، اللهم اإال 
برفـــع معنويات الغيورين، وحث املق�ســـرين.. اأما حني تعامل 
االآخريـــن معاملة جيدة خالية من العنف والق�ســـوة، حمفوفة 
بالرفق، طابعها الت�ســـامح، فاأنت بهذا تعك�ض �ســـورة ح�سنة، 
وتعطي فكرة جميلة عن جمتمٍع باأ�ســـره.. وال نن�ض اأن امل�ســـلم 
احلق قد ي�ســـتخدم الق�ســـوة وال�ســـدة، وهي مقدمـــة على كل 
�سفاته ال�ســـابقة، ولكن يف وقت حمدد، ووفق �سوابط دقيقة 
ال ي�سع املجال لذكرها، ولكني م�سطر لعر�سها مع الكثري من 
االخت�ســـار، فاأقول: من يتخلف عن جماهدة الكفار، ويحاول 
التن�ســـل من هذا الواجب املقد�ض، ال يح�سب �سمن املوؤمنني 
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�ســـادقي االإميان مهما فعـــل من الواجبات وال�ســـن االأخرى؛ 
لقولـــه تعـــاىل:چ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ     گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   
ہ  ہ  چ )التوبـــة:44ـ45( واإن الثالثة الذين تخلفوا 
عـــن غـــزوة تبـــوك اجتمعت فيهـــم ال�ســـفات ُكلُّهـــا، ولكنهم 
ت�ســـاهلوا يف اأمر ال�سدة مع الكفار، فبقي و�سعهم معلقًا حتى 
نزل قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ... اإىل اآخر االآية. 
)التوبة 118( كما اأن لل�ســـدة �سوابط �ســـارمة اأي�سًا، ومنها 
عـــدم قطع ال�ســـجر، اأو هدم دور العبادة، اأو قتـــل الرهبان اأو 
الن�ســـاء اأو االأطفال، اأي اأن ال�ســـدة مطلوبـــة، ولكنها يف زمن 

معني و�سد اأ�سخا�ض حمددين. 
وبعد كل ما �ســـبق طرحه، بقي لدي �ســـوؤال �سغري اأود اأن 
اأختم به مقالتي هذه وهو: هل يليق مبن يقول اإنه ينتمي لهذه 
االأمة، ويت�ســـرف بالتبعية لر�ســـولها ـ ملسو هيلع هللا ىلص ويفاخر حني يذكر 
مثل هذا الو�ســـف للموؤمنني، متمنيًا اأن يكون م�ســـمواًل به، اأن 
ي�ستخدم العنف مع اإخوانه لياأمر مبعروف اأو ينهى عن منكر، 
اأو حتى ي�ســـتخدم اأ�ســـلوبًا جافًا فظًا حني ين�سح؟ �سوف اأبداأ 
باالإجابة عن نف�ســـي قبـــل اأي واحٍد منكم الأقـــول: ال.... فمن 
يريد اأن يكون م�سمواًل بالتبعية واملعية، البد اأن يتم�سك بجميع 
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�سفات امل�سلم، ال اأن ياأخذ منها ما يتما�سى مع اأهوائه، ويرتك 
ما ال يتوافق مع �سهواته ورغباته.

 واإين على يقني اأن اإجابتك �ســـوف تكون مطابقة الإجابتي 
حني اأ�ســـاأل: هل اأنت مع الذي يتم�ســـك بتلك ال�ســـفات؟ فاإن 
كنت كذلك، فاأنت ت�ســـم �سوتك، وت�ســـع يدك يف اأيدي اأبناء 
هذه االأمة حني يكافحون االإرهاب وي�ست�سيفون اأجنا�سًا �سّتى 

من خمتلف البلدان من اأجل هذه الغاية.
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عاجز عن ال�شكر

يقول �ســـاحبي: اأجل�ض اأحيانًا اأتاأمل يف نف�ســـي ويف حايل 
وولدي و�ســـحتي ومن�ســـبي واأموايل فيقـــودوين كل ذلك اإىل 
اأن اأتلفـــظ بال�ســـكر هلل الذي وهبني كل ذلك، ولو �ســـاء لكان 
حـــايل علـــى النقي�ض تامًا، ولكني ا�ست�ســـعر بعد ال�ســـكر اأن 
حايل اأف�سل وعطائي زاد، واأرى اأثر ذلك كله يف ولدي واأهلي 
ويف كل مـــا يحيط بي، فاأت�ســـاءل يف نف�ســـي هل �ســـكري ذاك 
كان على نعمة اأ�ســـداها املوىل اإيل؟ اأم اإنه �ســـكر مقدم لنعمة 
�ســـتاأتي؟ ولكني اأقول اإن االأوىل هي االأن�ســـب حلايل فاأنا حني 
اأ�ســـكر فاإمنا اأحمد اهلل على نعمة منحنيها، ولكن ما يح�سل 
اأن العطاء يزيد بعد ال�ســـكر وهذا يختلـــف تامًا عن تعاملي 
مـــع جميع التجـــار فنحن نتعامـــل بخذ وهات هذه الب�ســـاعة 
وتلك قيمتها اأما التعامالت الربانية فهي �ســـخية و�سخاوؤها ال 
يتمثل يف اأنك تاأخذ الب�ســـاعة وبعد دفع الثمن تعطى ب�ساعة 
اأخرى رمبا هي اأغلى واأثمن من �سابقتها بل الغرابة اأن الثمن 
بخ�ض جدًا فاأنت تعطى الب�ســـاعة وتدفع ثمنها كالمًا فقط ال 
يغني �ساحب الب�ســـاعة وال يزيد يف ملكه �سيئا واأحيانًا وهذا 
ال�ســـخي منا حني ياأخذ الب�ساعة ويدفع القيمة من الب�ساعة 
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نف�سها فاأي كرم يحفنا واأي تعامل راٍق نعامل به )والإن �سكرمت 
الأزيدنكم( واأتنى اأن ن�ست�سعر جميعًا اأننا كلما اأعطينا دفعنا 
جزءًا ي�سريًا مما اأعطينا جاءنا اأ�سعاف ما دفعنا وقد �سرت 
اأطمع اأحيانًا فاأدفع كل ما جاءين طمعًا باأين ياأتي الرد اأ�سعافًا 
واأقول يف نف�سي اإن كان اأ�سعاف القليل كثريًا فاأ�سعاف الكثري 

�ستكون اأكر.
يقول �ســـاحبي: اأحيانا اأ�ســـمع قول اهلل عز وجل )من ذا 
الذي يقر�ض اهلل قر�ســـًا ح�سنًا في�ساعفه له اأ�سعافًا كثرية( 
فال تعلم ال�ســـعور الذي يخاجلني؟ فاأنا ال اأ�ستطيع و�سفه فهو 
خليـــط من اخلجل ال�ســـديد املمزوج بالطمع ال�ســـديد، ورمبا 
تت�ســـائل كيف يكون ذلك؟ فاأقول لك: اإن م�سدر خجلي متاأٍت 
مـــن اأن ما �ســـوف اأخرجه مـــن مال لي�ض يل، بل هو يف اأ�ســـله 
ملـــن يطلب القر�ـــض، فكاأنه حني يقول يل ذلك ي�ســـعرين اأين 
املالـــك احلقيقي للمال، وعلى الرغم من اأين كثريًا ما اأن�ســـى 
اأن هـــذا املـــال لي�ض يل ولكنـــه مـــال اهلل اإال اأن ذاك اخلطاب 
وطلب االإقرا�ض يقرع اأعماق نف�ســـي ويوؤكد لها ما ذهبت اإليه 
يف اأن املال حقها ال ينازعها فيه اأحد، فاأ�سحو واأعلم اأن نف�سي 
جتنـــت علي، واإال فاأنـــا ومايل وولدي كلنا هلل ولهذا ي�ســـعرين 
ذلك اخلطاب باخلجل فاأقر�ض ما تي�سر عن طيب نف�ض. اأما 
م�ســـدر طمعـــي فيتمثل يف اأين مثل اأي تاجـــر اآخر اأحب جمع 
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املال، واأفعل كل �ســـيء من اأجل زيادته واإمنائه، ولوال اخلوف 
مـــن حماربـــة اهلل الأقر�ســـت بع�ض من طرق بابي من �ســـغار 
التجار ووعد مبنحي زيادة ت�سل اإىل ال�سعف، وهذا ي�سيل له 
اللعاب، فما بالك حني يطلب منك االإقرا�ض والدفع �ســـيكون 
اأ�سعافًا ال حت�ســـى؟ واملقرت�ض قادر على الوفاء؟ واملخاطرة 
هنـــا معدومـــة، اأال يقـــودين ذاك الأن اأطمع يف هذه ال�ســـفقة 
التي اأ�سعر معها باملنة لطالب القر�ض وا�سعر باأين عاجز عن 
�سكره وفتحه يل باب ا�ستثماٍر ال ميكن اأن اأحلم بجزء منه مع 

اأي من اأقراين التجار.
اأحيانًا اأدخل امل�سجد، وحني اأفرغ من �سالتي، واأرى العدد 
الهائل من امل�ســـلني الذين يق�سون �سالتهم، اأقول يف نف�سي 
باأن اهلل اأكرمني وف�سلني يف هذا الوقت على كل اأولئك الب�سر 
فاأنا ح�سرت باكرًا و�سليت ركعتني وقراأت �سيئًا من كتاب اهلل 
وح�ســـرت تكبرية االإحرام وما فيها من ف�سل وغريي ل يفعل 
ذلك وبع�سهم رمبا ل ي�سلي يف امل�سجد وتزيد نف�سي بقولها: 
بـــل اإن اآخريـــن ل يوؤدوا ال�ســـالة على االإطـــالق؛ وحني تبداأ 
النف�ض تزيني العمل اأ�ســـعر اأن ال�سيطان بداأ يقحم نف�سه فيما 
اأنا فيه فاأعود اإىل ر�ســـدي واأ�ســـكر اهلل واأقوم فاأ�سلي ركعتني 
هي اأقل ما ميكن فعله بعد ال�ســـالة املفرو�سة يف ذاك املكان 
�ســـكرًا للموىل الذي امنت علي لعلي بعدها اأ�ســـعر باأين فعلت 
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�سيئًا ولو ي�ســـريًا مقابل كل تلك التيا�سري التي اأ�سلفت ذكرها 
ولكني بعد اأن اأفرغ اأجد نف�ســـي يف موقٍف اأ�ســـعف مما كانت 
عليـــه قبـــل اأداء الركعتني، وكنت اأظن العك�ـــض، فقد اعتقدت 
اأن الركعتني �ســـتكونان جزءًا ولو ي�سريًا مما اتعتزمت تقدميه 
من عمل �ســـكرًا هلل على ما امنت به علـــي من العمل والطاعة 
التي حتدثت عنها يف ال�ســـطور ال�سابقة اإال اأن املعادلة ل تكن 
كذلك، وال�سوؤال البديل كان: ملاذا تنفلت بعد ال�سالة وغريك 
ل يفعل؟ هل هذا قوة وجلد منك؟ اأم ت�سهيل وتي�سري وهداية 
من اهلل؟ وبالطبع فاالإجابة ال حتتاج حلاذق، ولهذا فاأنا مدين 
اأكر، وخرجت من امل�سجد معلنًا عجزي عن ال�سكر فاأنا كلما 
اأعطيت اأتاين اأكر مما قدمـــت وكلما تنفلت كان ذلك زيادة 

ف�سل ونعمة من ربي علي.
يقول �ساحبي: خال�سة قويل اأننا مهما فعلنا وقدمنا من 
طاعات فلي�ض لنا يف ذلك ف�ســـل وال منة بل هي نعمة من اهلل 
علينـــا چ ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ )احلجرات17( وكل 
ذلـــك يقودين اإىل التفكر فيما حويل فقد كنت قبل ذلك حني 
اأرى زاهـــدًا يكر من الطاعات اأكربه ويعجبني �ســـنيعه وعلى 
النقي�ـــض حني اأرى غافاًل اأحقره واأزدري حاله اإال اأين �ســـرت 
ال اأكرب وال اأزدري اأحدًا بل اإن راأيت العابد الزاهد ا�ست�سعرت 
كم هي النعمة التي وهبها اهلل اياه و�ساألت اهلل من ف�سله واإن 
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راأيت العا�سي الغافل راأفت بحاله وواأح�س�ست بطعم احلرمان 
و�ساألت اهلل الهداية له واأن ال ي�سريين اإىل و�سعه وماآله. 
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ل تفتك امل�شاهمة

كـــرت امل�ســـاهمات يف هـــذا الوقـــت، فهـــذا اإعـــالن عن 
واحـــدة، وذاك اإقفـــال لبـــاب ثانيـــة، وهنـــاك تداول الأ�ســـهم 
ثالثـــة... وهكذا اأ�ســـبحت ت�ســـري قافلة حياتنا. فمـــا اأن تعلن 
اإحدى ال�ســـركات عن فتح اأبوابها للم�ساهمة حتى يندفع ذوو 
االأموال حماولني احل�ســـول على ن�سيبهم منها، م�ست�سفعني 
بكل اأحٍد ل�ســـراء الن�ســـيب االأكـــرب من اأ�ســـهمها. وال يتوقف 
االأمـــر علـــى هـــذه الفئة فقـــط، بل ميتـــد اإىل فئـــات اأخرى ال 
تلـــك اإال القليل من املال، تقرت�ض من هنا وهناك يف �ســـبيل 
عـــدم تفويت الفر�ســـة، ناهيك عـــن فئة ثالثة ت�ســـعى للظفر 
بن�ســـيبها عن طريق اال�ستدانة من االأقارب، واالقرتا�ض من 
البنـــوك، وبيع بع�ض املمتلكات حتى لو اأدى بهم االأمر اإىل بيع 
ال�ســـيارة التي ال يتوافر مع بع�سهم يف كثري من االأحيان قيمة 
وقودهـــا. والغريـــب يف اأمر تلك امل�ســـاهمات اأن النا�ض ال تكل 
وال تـــل من البحث عنها والتو�ســـيط يف عملية �ســـرائها مما 
ين�ســـاأ عنه ظهور اأ�ســـواق �ســـوداء يف بع�ض االأحيان، لي�ض من 
اأجل اقتناء االأ�ســـهم، بل للح�سول على اال�ســـتمارة التي تعباأ 
من اأجل �ســـرائها، علـــى الرغم من معرفة جميع امل�ســـاهمني 
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بالنتيجة املح�ســـومة �سلفًا واملتمثلة يف ذهاب الن�سيب االأكرب 
مـــن كعكـــة امل�ســـاهمة لـ"هوامري" ال�ســـوق وكبار امل�ســـاهمني 
الذين ال تتجاوز ن�ســـبتهم "الواحد يف الع�ســـرة اآالف" مقابل 
الكـــم الهائـــل من امل�ســـاهمني الذين يقت�ســـمون الفتات الذي 
تركه لهم الكبار كطعم كاف حل�ســـورهم يف املرات القادمة. 
ولكني اأعجب حقيقة بعد كل ما ذكرت من ان�سراف كثري من 
اأولئك امل�ســـاهمني عن امل�ســـاهمات احلقيقية التي تدر الربح 
م عـــن طريق جهة موثوقة يدرك جميع املتابعني  الوفري، وُتقدَّ
والعارفني م�ســـداقيتها، وحقيقة اأرباحها التي ت�ســـل الأرقام 
خياليـــة، ي�ســـعب علـــى العاقل ت�ســـديقها، ولكنهـــا احلقيقة 
التي يغفل عنها اأولئك امل�ســـاهمون. والأقـــدم لكم مثااًل واقعيًا 
لتلك امل�ســـاهمات التي تطرح بني احلني واالآخر، من قبل تلك 
اجلهـــة الطيبة املباركـــة التي جُتزل حني تعطـــي، وال ترد من 
رغب يف امل�ساهمة لديها؛ بل تعطيه ما طلبه من اأ�سهم وتزيده 
منها، وتلك هي امل�ساهمات الربانية، التي ما اأن تنتهي واحدة 
اإال وتبداأ اأختها، وموا�ســـم امل�ســـاهمات كثرية، فبعد اأن تنتهي 
امل�ســـاهمة الرم�ســـانية وما يعقبهـــا من م�ســـاهمات خفيفة؛ 
ك�ســـيام �ست من �ســـوال وما ويتخللها من م�ســـاهمات دائمة 
�ســـهرية ويوميـــة وحلظيـــة؛ تاأتي امل�ســـاهمة الكربى وت�ســـتمر 
مـــدة ع�ســـرة اأيام فقط. من �ســـاهم فيها فقد فـــاز مبا يغنيه 
عن جميع امل�ســـاهمات االأخرى، ومن ل يبادر بامل�ساركة فيها 
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ـــه على االأقل  اليوم التا�ســـع منها؛ فهو  مـــن البداية فال يفوتنَّ
الفر�ســـة االأخـــرية.. فهال بادرنا اإىل هذه امل�ســـاهمة وظفرنا 
مبـــا قدره اهلل لنا منها، حتى لـــو اأدى االأمر اإىل اإيقاف جميع 
اأن�ســـطتنا االأخـــرى؟ فال يقـــدم على ذلك اإال مـــن اأعطى تلك 
امل�ساهمة قدرها احلقيقي، مع العلم اأنه باالإمكان امل�ساركة يف 
هذه امل�ســـاهمة دون تعطيل امل�ســـالح االأخرى..  فهل يحق يل 
بعد ذلك اأن اأ�ســـد على يدك واأقول: ال تفتك فر�ســـة امل�ساركة 

باأعظم امل�ساهمات؟!
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شجون وهموم اجتماعية
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النت�شار للذات

ئ منوه، بـــل ويجعله  ما من �ســـيء ُي�ســـيء للمجتمـــع وُيبطِّ
متخلفـــًا وقابعـــًا يف م�ســـاف املجتمعـــات البدائيـــة، اأكر من 
االأنانية وحب الذات، واالنت�ســـار لها، وهذه ال�ســـفة بالذات 
ال يظهر مفعولها وتاأثريها ال�ســـلبي اإال حني ت�سود يف املجتمع، 
ويتحول معظم اأفراده اإىل اأ�ســـخا�ض يفكـــرون بطريقة االأنا؛ 
فيعملون الأجماد �سخ�سية، ويحبون الأهواء فردية، ويغ�سبون 

ويخا�سمون مل�سالح خا�سة.
�ض بتلك ال�ســـفة اأن كل النا�ض على خطاأ  ويعتقد مـــن تلبَّ
وهو الوحيد على �ســـواب، ويوؤمن اإميانًا تامًا اأن جميع الطرق 
خاطئة اإال طريقته، واأنه ال يوجد �سوى حل واحد ميكن القبول 
به، وهو بالطبع ما يراه؛ اأما خالفه فهو غري مقبول و�ســـاحبه 

ال يفقه �سيئًا!
تـــرى تلك الفئة من النا�ض اأنهـــا يف حالة حرب دائمة مع 
غون  من يختلف معها؛ فهم يعدونهم اأعداء، وبهذا الفكر ي�سوِّ
الأنف�ســـهم جمابهتهم بنف�ـــض الطريقة التـــي توهموها عنهم، 
في�ســـمح الواحد منهم لنف�ســـه باالإ�ســـاءة لهم، وم�سايقتهم، 
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وعدم منحهم حقوقهم، اأو فر�سة للدفاع عن اأنف�سهم، والعمل 
ـ قدر امل�ســـتطاع ـ على تهمي�ســـهم، وحماولة "تطفي�سهم". كل 
ذلك ال ل�ســـيء فعلوه اأو لذنٍب اقرتفوه، ولكن ب�ســـبب اختالف 

�سغري يف وجهات النظر اأّدى بهم اإىل كل تلك املعاناة. 
وامل�ســـكلة اأن بع�ض االأ�ســـخا�ض قد يتعر�ض للظلم، �سواء 
بق�ســـٍد مـــن الفاعل اأو دون ق�ســـد؛ فتكـــون ردة فعل من وقع 
عليه الظلم �ســـديدة وموؤذيـــة، ويتحول يف حلظات من مظلوم 
ُجهل عليه، اإىل ظال فجر وتعدى على غريه، بل رمبا ي�ســـتمر 
يف ظلمه �ســـاحبه وم�ســـايقته اأبد الدهـــر، وكل ذلك من باب 

االنت�سار للذات.
واأنا حني اأقول هذا الكالم ال اأق�ســـد اأن يتقوقع االإن�ســـان 
على نف�ســـه وير�ســـى بظلم االآخرين له؛ فال ينت�ســـر لنف�سه، 
ولكنـــي اأرى اأن هنـــاك ثـــالث طرائـــق ميكن اأن ي�ســـلك منها 

اثنتني ويجتنب الثالثة وال يقرتب منها.
فالطريقـــة االأوىل يف حال تعر�ســـه ملظلمة حقيقية: اأن ال 
ينت�ســـر لنف�ســـه وذاته، بل يعفو وي�سفح من باب قوله تعاىل: 

چ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  چ )ال�سورى 40(.

والطريقة الثانية: اأن ياأخذ حقه فقط دون زيادة وال نق�ض 
چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  چ )النحل 126(.



57

هكذا أفكر

اأما الطريقة املمنوعة واملنهي عنها فهي العدوان واملبالغة 
يف االنت�سار للذات، وكما يقول املوىل عز وجل: چ ى  ى  ائ  

ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئۆئ  چ )ال�سورى(.

ولكن االإ�سكال اأن بع�ض النا�ض رمبا ينت�سر لنف�سه وذاته 
لها اإىل  دون مـــربر؛ بل ملجرد اختـــالف يف وجهات نظـــر، حوَّ
ق�ســـية كبرية، ووقـــف اأمام خمالفـــه موقف العـــداء، وحاول 
النيل منه ب�ســـبب ذلك اخلالف، وهـــذه العينة من النا�ض، اأو 
االأ�سخا�ض الذين يفكرون بهذه الطريقة، ال يتورعون عن عمل 
اأي �ســـيء يف �ســـبيل اإثبات وجودهم وتفوقهـــم على االآخرين، 

و�سعارهم هنا هو قول زهري بن اأبي �سلمى: 
ومن ال يذد عن حو�سه ب�سالحه

م ومن ال َيظلم النا�ض ُيظلم  ُيهدَّ    
ومـــع اأنه لي�ـــض هناك حو�ـــض، وال حتى مياه! وامل�ســـاألة ال 
تتعـــدى يف الغالب اآراء ب�ســـيطة، واختالفًا يف وجهات النظر، 
اإال اأن بع�ـــض النا�ـــض يظـــن اأن لراأيه حرمـــة ال ميكن وال يحق 
الأحـــٍد اأن يعتـــدي عليهـــا، ومـــن يفعل فقـــد باء بغ�ســـبه وكان 

عر�سة النتقامه!
وباملنا�ســـبة فتلك الفئة ال تنفرد فقط باخل�سلة املذمومة 
التـــي نتحـــدث عنهـــا؛ بـــل اإن املنتمني اإليهـــا متفوقون اأي�ســـًا 
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وبامتياز يف �ســـفة اأخرى، هي يف الغالب قرينة لها، وال ميكن 
اأن تفارقهـــا، وهي االنتهازية؛ حيث ال يفوتون الفر�ســـة اأبدًا، 

وال يهمهم اإن كانت من حقهم اأو ال.
همهم االأول واالأخري احل�ســـول على ما يريدون وي�ســـعون 
اإليه، ال ت�ســـاأل عن كيفية ذلك؛ فهذا غري مهم، حتى لو كانت 
عـــن طريق ال�ســـعود علـــى اأكتـــاف االآخريـــن اأو اأي جزٍء من 
اأج�ســـادهم فالتفكري من�ســـّب فقط على الهدف، اأما الكيفية 

فغري مهمة.
مبدوؤهم: اأن الغاية تربر الو�ســـيلة؛ وامتدادًا لذلك املبداأ 
يبذلون كل ما بو�ســـعهم للح�ســـول على ما يريدون، ويطلبون 
من االآخرين امل�ساعدة، وتذليل كافة العقبات وال�سعاب التي 
قـــد تعرت�ض طريقهم يف حتقيـــق مبتغياتهم، وباملقابل فهم ال 
ي�ساعدون اأحدًا يف حتقيق طموحه، بل قد ي�سل بهم االأمر يف 
معظم االأحايني اإىل افتعال امل�ســـاكل لتكون حائاًل دون و�سول 

االآخرين اإليهم وطلب امل�ساعدة منهم.
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املباراة النهائية

�ســـارت اللقاءات الريا�سية وخا�سة مباريات كرة القدم 
هـــي ال�ســـغل ال�ســـاغل ملعظم �ســـعوب العـــال حتى اأ�ســـبحت 
الريا�سة �سناعة عاملية قائمة بحد ذاتها، لها اأنظمة وقوانني 
وهيئـــات ت�ســـرع وتراقب بـــل اإن االحتاد الدويل لكـــرة القدم 
)فيفـــا( يعد اأقوى واأف�ســـل منظمة دوليـــة يف العال حتى اإنه 
ليتفـــوق على االأمم املتحدة من حيث اإ�ســـدار االأنظمة واإلزام 

االأع�ساء بالتقيد بها.
واأكر ما يعجبني يف الريا�ســـة و�ســـوحها وعدالتها فمن 
ناحية الو�ســـوح هـــي مفهومة للجميـــع وال حتتاج لو�ســـيط اأو 
مرتجم لي�ســـرح معانيهـــا، وبع�ض مباريات كـــرة القدم تكون 
�ســـبيهة بكرنفـــال دويل، فيـــه خليط مـــن االأجنا�ض الب�ســـرية 

خمتلفة اللغات واالأديان.
واالأمـــر االآخـــر الـــذي ي�ســـدين يف الريا�ســـة ب�ســـكل عام 
العدالـــة الكاملـــة، فقبل اأن تنطلق �ســـافرة احلكـــم يجب اأن 
يكـــون عدد الالعبني مت�ســـاويًا مع تطبيـــق القانون بحذافريه 
علـــى كال الفريقـــني املتباريـــني دون تفريـــق بـــني العبي دولة 

عظمى واآخرين من بلٍد "نائم".
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هناك من يرف�ض الريا�سة جملة وتف�سيال وال يوؤيدها وال 
احلديـــث عنها مع اأنها باتـــت اأمرًا واقعًا ال مفر منه ويف ظني 
اأنها جماٌل خ�سٌب للدعوة والتاأهيل والتوعية لو مت ا�ستغاللها 
ولو اأخذنا املباريات النهائية التي تقام لدينا على �سبيل املثال 
ويح�سرها ما ال يقل عن �ستني األف م�ساهد يتقدمهم ويل اأمر 
هذه البالد. اأقول ماذا لو مت ا�ستغالل هذه احل�سود وتوعيتهم 
بعدة اأمور على راأ�ســـها واأوالها واأهمها اأداء ال�ســـالة جماعة 
يف وقتها وهذه من اأحب االأعمال اإىل اهلل، فاإن كنت ح�ســـرت 
ملـــوؤازرة الفريق الذي حتب، وتعبت ودفعـــت مبالغ مالية لهذا 
الغر�ـــض، فاإن اهلل اأحق واأوىل مبحبتـــك، ولي�ض مطلوب منك 
�ســـوى اأن ت�ســـتقطع مـــن وقتك خم�ـــض دقائق الأداء ال�ســـالة 
التي هي االأهم ملحبوبـــك ومعبودك، وللمعلومية فاإنه ال يوؤدي 
ال�ســـالة من جماهري املباريات الريا�سية �سوى قلة ال يتجاوز 
ن�سبتهم 10% وهذا ما يوؤ�سف له وهو عائد بالطبع اإىل انعدام 

التوعية.
كنـــت اأود حقيقة لو قامت اجلهات املعنية خا�ســـة وزارة 
ال�سوؤون االإ�سالمية والرئا�ســـة العامة لهيئات االأمر باملعروف 
والنهـــي عـــن املنكـــر ووزارة الرتبيـــة والتعليم بالتن�ســـيق مع 
الرئا�ســـة العامة لرعاية ال�سباب ال�ستغالل فرتات تواجد تلك 
اجلموع من ال�ســـباب وبث ر�ســـائل توعوية ق�ســـرية احرتافية 
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غري مبا�ســـرة يف �ســـاعة امللعـــب واأنـــا اأجزم بحـــول اهلل اأنها 
�ستوؤتي اأكلها ال حمالة.

اأما املعار�ســـة وال�سجب واال�ســـتنكار والتنفري من ت�سجيع 
الفرق الريا�ســـية، فهـــذه كلها اأمور غري جمديـــة، بدليل اأننا 
نعي�ـــض ع�ســـر عوملة فنحن �ســـرنا نتاأثـــر بالعـــال اخلارجي 
ونلب�ض تقريبًا كما يلب�ســـون، واذهبوا اإن �ســـئتم الأحد حمالت 
بيع املالب�ض الريا�سية لت�ســـاهدوا باأنف�سكم العدد الهائل من 
املالب�ض التـــي حتمل �ســـعارات االأندية واملنتخبـــات االأجنبية 
املختلفـــة والتـــي يحمل بع�ســـها ال�ســـلبان خمتلفة االأ�ســـكال 
وكـــم كنت اأتنى لـــو مت االنتباه اإىل مثل ذلـــك، لي�ض مبراقبة 
اجلمارك واحلدود فهذه ال تقارن بتوعية اأبنائنا وقد اأتى اإيل 
ابني في�ســـل ي�ســـاألني عن حكم لب�ض فانيلة لفريق بر�ســـلونة 
االأ�ســـباين يحمل �سعارها �سليبًا بحجم قب�سة الكف فاأخربته 
اأن ذلـــك ال يجـــوز فخلعهـــا ول يلب�ســـها بعـــد ذلـــك وفي�ســـل 
باملنا�ســـبة ل يتجاوز عمره ثماين �سنوات، ولكني بف�سل اهلل 
اجتهدت يف تعليمه وتعريفه مبا هو �سحيح وما هو خطاأ وكنت 
قريبًا منه ول اأمنعه من ممار�ســـة ما يحب وباملقابل غر�ست 
يف داخله اأنه م�ســـلم وبينت له ما ي�سح له فعله كم�سلم وما ال 

ي�سح.
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ثـــم اإين ا�ســـطحبته واأخاه االأكـــرب منه عبـــد العزيز اإىل 
مباريـــات كرة القدم اأكر من مـــرة وكان ذلك حلقيقة وغاية 
ي�ســـعدين جدًا اأن يعرفهـــا جميع االآباء وتتمثـــل يف اأن اأبناءنا 
�ســـوف يذهبـــون يومًا حل�ســـور املنا�ســـبة التي يحبـــون بغ�ض 
النظر عن هويتها ريا�ســـية اأو جتمع �ســـبابي �ســـيفي اأو رحلة 
طالبيـــة و�ســـوف يكت�ســـبون ال�ســـلوك الـــذي ي�ســـاهدونه من 
زمالئهـــم والغايـــة مـــن ذهابي مع اأبنائـــي اأن اأقّوم �ســـلوكهم 
ب�ســـكل غري مبا�ســـر منذ اللحظات االأوىل، خا�سة واأن الطفل 
تلـــك اللحظات يكون يف قمة الن�ســـوة والقابلية لتلقي ما تريد 
فاأخربه اأن الفوز واخل�سارة م�ساألة واردة واأن فريقك املف�سل 
قـــد ينجح وقد يخفق، اأخـــربه كيف يفرح ويعرب عن ذلك دون 
اأن ي�ســـيء الأحد، علمه كيف يخرج من امللعب دون اأن ي�ســـايق 
اأو يزاحـــم االآخرين، ولو فعل كل اأب ذلك ما احتجنا لالأفواج 
الهائلـــة مـــن رجال االأمـــن والكتفينا بعدد ي�ســـري ي�ســـاعد يف 

تنظيم احلدث.
وختامـــًا فاإين اأقـــول اإنه بقدر ما تكنت الرئا�ســـة العامة 
لرعاية ال�ســـباب من تنظيم املنا�سبات الريا�سية وجنحت يف 
ذلك ودَعمها االإعالم الريا�ســـي و�ســـاندها و�سجع اجلماهري 
على االإقبال واحل�سور، فقد كان هناك غفلة من قبل اجلهات 
امل�ســـئولة عـــن التوعية فلم تلتفـــت لتلك املنا�ســـبات وتعريها 



63

هكذا أفكر

االهتمام املنا�ســـب وتذكروا اأن املحا�ســـرة التي ي�ســـتمع اإليها 
عدد ال يتجاوز األفني اأو ثالثة وت�ســـتمر �ســـاعة كاملة قد يكون 
اأكر منهـــا نفعًا واأكر جدوى عبارة يف �ســـطر اأو اثنني تظهر 
على لوحة ال�ســـاعة الرئي�سية للملعب مرتني اأو ثالث، يقراأها 

اآالف النا�ض يف املدرجات وماليني اآخرون خلف ال�سا�سات.
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هلل يا حم�شنني

معظـــم االأ�ســـياء التي نعرفهـــا ونتعاي�ض معهـــا يف حياتنا 
الدنيوية لهـــا طرفان، اأحدهما اإيجابي واالآخر �ســـلبي، وهذه 
حقيقـــة حتمية تنطبق على معظم االأمور ال حمالة، فلكٍل وجه 
ح�سن واآخر �سيئ، من اأراد اأخذ بهذا ومن اأراد اأخذ بالثاين، 

وهكذا.
ولكن من اأ�ســـد االأمور التي لها طرفا نقي�ض امل�ساألة التي 
فيها �ســـائل وجميب اأو معٍط؛ فال�ســـوؤال منهي عنه، و�ساحبه 
م�ســـتهجن مذموم، وامل�سطفى عليه ال�ســـالة وال�سالم حني 
وما ويذهب  جاءه رجل ي�ســـاأله ال�سدقة، اأمره اأن ي�ســـرتي قدُّ
ويعمل يف جلب احلطب وبيعه مدة خم�سة ع�سر يوما، وبعدها 
جـــاء ومعه ع�ســـرة دراهـــم، فقال له الر�ســـول عليه ال�ســـالة 
وال�ســـالم: "هـــذا خري لك مـــن اأن ت�ســـاأل النا�ـــض اأعطوك اأو 
منعـــوك". كمـــا اأن املـــوىل عز وجل ميتـــدح مـــن يعر�ض عن 

امل�ساألة يف قوله تعاىل: چ ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  
�ســـورة   )273( چ  ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ  

البقرة.
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وعلـــى اجلانـــب االآخر من هذه الق�ســـية هناك �ســـخ�ض 
حممـــود وهو املعطي الـــذي ينفق ماله من اأجل ن�ســـرة اأخيه 
والوقوف بجانبه و�ســـد رمقه باإطعامه وك�سوته والوفاء ببع�ض 
ممـــا يحتاجه وقد اأثنى اهلل جل وعال على ال�ســـخ�ض املعطي 
وو�ســـفه ب�سفات عظيمة ت�سل اإىل حد االإح�سان، بل لقد رفع 
�ســـبحانه منزلتهـــم وب�ســـرهم مبرافقة االأنبياء وال�ســـديقني 

وال�سهداء.
واالأعجـــب يف نظـــري اأنـــه كلمـــا زاد املـــال وكـــر و�ســـهل 
احل�سول عليه زاد الفقراء وامل�ساكني واملحتاجون واملحتالون 
اأي�ســـًا وهذه من املفارقات العجيبة التي اإن ل تعالج ب�ســـرعة 
مـــن قبـــل ويل االأمر، ويف الغالـــب ال يحلها �ســـواه - بعد اهلل ـ 
فاإنها تتف�ســـى حتى ت�ســـبح ظاهرة تـــوؤدي اإىل نزع بركة املال 
وحمقه وهروبه من اأيدي املجتمع باأ�ســـره، مع بقاء �سيء منه 
يف اأيدي علية القوم، ولكن كثريًا منهم ال يطعمون منه جائعًا، 
وال يك�ســـون عاريًا، اإال من باب املراءاة فقط، اأي ليقال عنهم 

كرماء وحم�سنون وهم اأبعد ما يكونون عن ال�سفتني.
وكدليـــل علـــى مـــا اأقـــول، وال اأخالكم اإال وقـــد علمتم عن 
اخلليفـــة الرا�ســـد عمر بن عبدالعزيز الـــذي ل يبق يف عهده 
فقري وال م�ســـكني، حتى و�ســـل االأمـــر اإىل رد الزكاة على بيت 

مال امل�سلمني لعدم وجود م�ستحق لها. 
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وعلى اجلانـــب االآخر انظروا اليـــوم اإىل البلدان الغربية 
مـــن جهة والبلدان العربية من جهة، فاالأوىل حر�ســـت اأ�ســـد 
احلر�ض على ال�سمان االجتماعي، فاأغناها اهلل و�سد حاجتها 
بذلـــك، والعتبارات اأخـــرى، ولكن هذه اأحدهـــا ومن اأهمها. 
بينمـــا البلدان العربية، ومـــع كرة مواردهـــا وخرياتها، فقد 
انق�سمت اإىل اأق�سام منها تفرد ذوي ال�سلطة باملال، فا�ستولوا 
عليـــه مـــع حوا�ســـيهم وامل�ســـتنفعني القريبني منهـــم، وتركوا 
لل�سعوب فتاتًا يقتاتون منه ال يكاد يفي بجزء من متطلباتهم.
وهنـــاك بلـــدان قي�ـــض اهلل لهـــا والة �ســـاحلني بذلوا ما 
بو�ســـعهم واإن ل ي�ســـلوا ملرتبة عمر بـــن عبدالعزيز، ولكنهم 
بذلوا بهذا اجلانب ال�سيء الكثري، منه ما هو م�ساهد ووا�سح 
للعيـــان، ومنـــه ما ال يـــراه ويحيط بـــه اإال القريبـــون من ذوي 

االخت�سا�ض.
ومع كل مـــا تبذله تلك الدول املباركة ووالتها املجتهدون، 
اإال اأن الق�ســـور مـــا زال قائمـــًا، بدليـــل اأننـــا مـــا زلنـــا نـــرى 
ال�ســـائلني ب�ســـنفيهم املحتـــاج واملحتال، فال هذا �ُســـد رمقه 
وال ذاك اأوقـــف عنـــد حده، ويظهر واهلل اأعلـــم اأن التعامل مع 
هـــذه الظاهـــرة املزمنة ل�ســـمان الق�ســـاء عليهـــا - وال يكفي 
احلـــد منهـــا - اأن يتكاتف جميع املنتمني لهـــذه االأمة من والة 
وم�ســـوؤولني وموؤ�س�ســـات وهيئـــات حكومية واأهلية، باالإ�ســـافة 
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لالأفـــراد الذيـــن هـــم معنيون ب�ســـكل خا�ـــض يف هـــذا االأمر، 
وبتكاتف اجلميع �ســـوف تنتهي هذه الظاهرة ولن نراها اأبدًا، 
و�ســـيرتتب على ذلك االلتفاف والتكاتف اأمور عظيمة جدًا ال 
تقت�ســـر على الق�ساء على الت�سول، بل ت�سل ـ بحول اهلل ـ اإىل 
عزة ورفعة االأمة باأ�ســـرها وا�سرتجاعها مكانتها ال�سابقة بني 
االأمم، خا�ســـة تلك التي كانت يف زمن اخلليفة الرا�ســـد عمر 
بـــن عبدالعزيزـ  يوم كنا اأمة قوية عزيزة و�ســـعوبًا اآمنة لديها 

ما يكفيها ويزيد.
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ما كل اإدارة اإدارة 

حني قراأت قول اهلل �ســـبحانه وتعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ )النحـــل، اآية80( 
تيقنـــت من �ســـدق املثل الذي يقول: "ي�ســـنع الرجال البيوت 
وت�سنع الن�ساء ال�سكن". وهذا بالفعل حقيقة جمربة، ولكنها 
تخفـــى على كثرٍي مـــن االأزواج الذين يظنون اأن كل بيت ميكن 

اأن يطلق عليه �سكن.
وهذا اعتقاد خطاأ بالطبع؛ ف�ســـروط ال�سكنى ومتطلباتها 

ال ُت�سرتى باملال، كما حدث حني ا�سرتيت املنزل.
وكذلـــك احلال مـــع بع�ـــض املديرين الذين يظنـــون اأنهم 
يقودون موؤ�س�ســـاتهم اأو �سركاتهم مبجرد تعيينهم يف من�سب 
املديــــر غري مدركني اأن االإدارة فـــن وذوق ال يجيده كل اأحد، 
واأنها لي�ســـت اأوامر ونواهي وتعاميـــم وتقارير، ولكن حقيقتها 
تكمـــن يف كيفية التعامل مع املروؤو�ض، الـــذي يف الغالب يكون 
يف موقـــف ال�ســـعيف املغلوب على اأمره، يحتـــاج اإىل من يقف 
معـــه ويوجهه وين�ســـحه، واالأهـــم من ذلك كلـــه اأن يزرع فيه 
حب العمل والوالء للمن�ســـاأة التي ينتمي اإليهـــا، ويفِهَمه ـ دون 
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اأن ي�ســـعر ـ اأن العمل لي�ض ح�سورًا وان�سرافًا، توقيعًا للدخول 
ومثله للخروج، ال... فالعمل اأ�ســـمى من ذلك بكثري، وهو عقد 
ـــُر مبوجبـــه املوظُف عـــددًا معلومًا من �ســـاعات يومه اإىل  يوؤجِّ
�ســـاحب العمل، عليه اأن ال ين�ســـغل خاللها اإال مبا يخدم ذلك 

العمل.
كما اأن على املدير اأن يفهم اأّنه لي�ض مالكًا للموظف الذي 
يعمـــل معه، فمهمته تكمن يف مراقبـــة االأداء وتوجيه العاملني 
لي�ســـرّي العمل بال�سكل ال�ســـحيح، اأّما اأكر من ذلك فلي�ض له 

اأي حق فيه.
اإْن تفهـّـم جميع املعنيني ذلك وعملوا به؛ نكن قد و�ســـلنا 

اإىل مرحلة راقية يف طريقة فهمنا لفن االإدارة.
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جمتمعات باأعماٍر متفاوتة

التجمعات الب�ســـرية احلالية، التي اأ�ســـبحت على �ســـكل 
جمتمعات �ســـغرية، تختلف يف اأحجامها مـــن مكان اإىل اآخر 
ومـــن منطقة اإىل اأخرى، �ســـار ميكـــن ت�ســـنيفها ـ من حيث 
طريقـــة التفكري والن�ســـج من عدمهـ  عن طريـــق اإلقاء نظرة 
عميقة على تلك املجتمعات، ف�ســـتجد اأنه ميكنك اأن تقيَّم كل 
جمتمع، كما لو كان اإن�ســـانًا يختلف عن االآخرين يف ال�سفات 

وطريقة التفكري واملرحلة ال�سنية.
وقـــد اأمعنـــت النظر يف هـــذا االأمـــر، وحاولت ت�ســـنيف 
املجتمعـــات مـــن حيث الديـــن، فلـــم اأتكن من ذلـــك، حيث 
الحظت اأن املجتمعات االإ�ســـالمية خمتلفـــة ومتباينة من بلٍد 
اإىل اآخـــر فحاولت ت�ســـنيفها مـــن حيث املناطـــق اجلغرافية 
ال�سغرية فوجدت ت�ســـابها كبريًا بني بع�ض املناطق، وانعدام 
اختـــالف بني منطقة واأخرى؛ بـــل اإن بع�ض املناطق يف معظم 

البلدان ال ميكن التفريق بني جمتمعاتها على االإطالق.
وحـــني حاولت تييزهـــا من حيـــث االنتماء لبلـــد بعينه، 
كمجتمـــع ينتمي للدولة الفالنية، وثاٍن لبلد اآخر، وجدت ذلك 
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ممكنًا، ومن ال�ســـهل ت�ســـنيف املجتمعات بح�ســـب جن�سيتها 
فاملجتمـــع ال�ســـعودي لديـــه موا�ســـفات خمتلفـــة عـــن معظم 
املجتمعات االأخرى، وميكن ب�ســـهولة اأن ت�ســـنفه كاإن�ســـان يف 
مرحلة �سنية معينة، واأن حتدد طريقة تفكريه، وتف�سل مالمح 

�سخ�سيته، وال�سيء نف�سه ينطبق على بقية املجتمعات.
ولو بداأت باملجتمع االأمريكي، ورغم كرة ال�ســـكان هناك 
وتنـــوع ثقافاتهم وتعدد دياناتهـــم، اإال اأن املجتمع ـ يف جممله 
ـ اأ�ســـبه مـــا يكون بال�ســـاب الطائ�ـــض الذي يحـــوي الكثري من 
ال�سذاجة، وميكنك اأن توجهه بالطريقة التي تريد ـ كما يفعل 
االإعـــالم االأمريكي ذلك االآن ـ ويعود ذلك اإىل ثقافته اله�ســـة 
وتركيـــز ويل اأمره يف تعليمه على اأمور حمدده؛ لي�ســـهل عليه 
ت�ســـيريه وال�ســـيطرة عليه، كما اأنه �ســـعب ـ اأو الأقل ـ �ســـخ�ض 

ين�ساق وراء اإ�سباع رغباته، ويدفع من اأجل ذلك الكثري.
ويف املقابـــل، هناك ال�ســـعب االإجنليزي، الذي اأ�ســـبه ما 
يكـــون بالرجل النا�ســـج املثقف الذي ي�ســـعب التغرير به؛ بل 
على العك�ض فهو ي�ســـتهوي ال�ســـحك والتالعب باالآخرين، وال 
ينفق اأي قر�ض اإال بعد تفكرٍي متاأٍن؛ فهو يتم�ســـك باملال ويحبه 
درجة البخل، كمـــا اأنه على درجة من الوعي والثقافة، بحيث 
ال ميكـــن لالإعالم اأن يخدعه اأو ي�ســـريه بالطريقة التي يريد، 

بعك�ض ال�سخ�سية االأمريكية املراهقة.
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اأما ال�سعب الفرن�ســـي، فاأقرب ما ميكن اأن ت�سبهه ب�ساب 
خـــرج من �ســـن املراهقة تـــوًا، يظن نف�ســـه رجـــاًل وذا مكانه 
وهيبة وكلمة م�ســـموعة، بينما االآخرون ال يرونه كذلك، وحني 
يكت�سف ذلك يف بع�ض املواقف يحاول التمرد والقيام باأعماٍل 
طائ�سة دون التفكري بعواقبها.. ورغم اأن هذه ال�سخ�سية لبقة 
ومثقفة وتهتم مبظهرها، اإال اأنها ل تن�سج بعد، وفيها الكثري 

من التذبذب والتقلب واملزاجية.
ال�ســـعب ال�ســـيني لي�ض بعيدًا عن تلك املراأة العجوز التي 
لديها من العلم واحلكمة ال�ســـيء الكثري، اإال اأنها ل تنتفع من 
كل ذلك ب�ســـيء لتح�ســـني و�ســـعها املادي؛ فهـــي بدائية جدًا، 
وقانعة، وخدومة اإىل اأبعد احلدود، ولطيفة، وحتب االآخرين، 
وال تريـــد مـــن هذه الدنيا �ســـوى اأن تاأكل وت�ســـرب وجتتهد يف 
تقـــدمي خدماتها لالآخرين، وتطلب منهم الدعاء لها بح�ســـن 

اخلاتة.
اأما اإن اأردمت النظر اإىل ذلك ال�ساب الب�سيط الذي يجيد 
عمل كل �سيء، وال يهمه اأي �سيء، ويتاأقلم مع كل اأحد، وميكنه 
العي�ـــض يف كل مـــكان، وهو مثقف اإن اأردتـــه، وخبري اإن طلبته 
وماهـــر، ولي�ض يف قامو�ســـه عبـــارة "ال اأعـــرف"؛ فانظر اإىل 
ال�ســـعب الهندي؛ تلك ال�سخ�سية املتجان�ســـة النظرة احلية، 
رغـــم ما بها من تناق�ســـات وعلـــل واأمرا�ض، ومـــا تعانيه من 
فقـــر، اإال اأن قدرتهـــا على التكيف وقناعتهـــا وبرودها مكنتها 
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من العي�ض، ولو ل تكن كذلك لق�ست عليها االأمرا�ض واالآفات 
التي فتكت ب�سعوب قريبة منها واأخرى بعيدة.

ال�ســـعوب االإفريقية ميكنك ت�سبيهها مبراهق اأو طالب يف 
املرحلـــة املتو�ســـطة، ال ميكن اأن يهـــداأ اأو اأن يعطي دون وجود 
املدر�ض يف الف�ســـل، ومبجرد خروجه ينقلب حاله راأ�سًا على 
عقب، وتعم الفو�ســـى يف كل مـــكان، وحتى لو و�ســـعت طالبًا 
ولـــو كان على درجـــة من القوة  فاإنه  "عريفـــا" ملراقبتهـــم؛ 
و�ســـيطر عليهـــم وتكن من فر�ـــض الهـــدوء، اإال اأنك لن ترى 
نتائـــج اأو ثمـــارًا اأمـــا مع املدر�ـــض احلاذق الـــذي يعرف كيف 
يت�سرف معهم فينقلب حالهم 180 درجة، ويبدعون وينتجون 

ويحققون نتائج مبهرة.
ولكن ماذا عن ال�ســـعب ال�ســـعودي؟ ماذا تظنون؟ وماذا 
عـــن ال�ســـعوب اخلليجية االأخرى؟ هـــل هناك ت�ســـابه بينها؟ 
وهل يختلف ال�ســـعب امل�ســـري عن ال�ســـعب املغربي من حيث 
ال�سخ�ســـية؟ وهل يختلفان يف ت�ســـنيف املرحلة ال�ســـنية لكل 
منهمـــا؟ وهل ال�ســـعب العمـــاين رغم حداثة ن�ســـاأته ميكن اأن 
يتفوق ك�سخ�ســـيـة على بع�ض ال�ســـعوب التي �سبقته من حيث 
الن�ســـاأة والتكوين؟ ومـــاذا عن املجتمع الكويتـــي واالإماراتي؟ 
وما اأوجه الفرق بينهما؟ وهل و�سال ملرحلة من الن�سج؟ لعلي 

اأترك االإجابة لكم!!
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وين م�شافرين

مـــع بدء مو�ســـم االإجـــازة ال�ســـيفية وما ي�ســـاحبها من 
موجـــات حر دائمـــة بداأت ب�ســـكل مبكر هـــذه ال�ســـنة وكانت 
م�ســـحوبة بالغبار الـــذي ياأتي بحلول ظـــالم كل ليلة وينجلي 
بطلوع ال�ســـم�ض ويذهب وقد ترك اأثاره على كل �ســـيء خا�سة 
ال�ســـيارات التي ي�ســـعب عليـــك معرفة لونها مـــن كتل الغبار 

املرتاكمة عليها.
وبالطبع ففي مو�ســـم ال�ســـيف تكر الرحالت ال�سياحية 
لي�ض هنا يف اململكة بل يف جميع بلدان العال، اإال تلك امل�سغولة 
بالبحث عن ك�سرة خبز تاأكلها وذاك هو ال�سغل ال�ساغل والهم 
االأكرب بالن�سبة لها وهذه الفئات موجودة يف كل مكان وزمان. 
ولكن مفهوم ال�ســـياحة خمتلف من �سعب اإىل اأخر فبينما 
يراه معظم ال�ســـياح الغربيني فر�سة لالطالع وم�ساهدة اآثار 
البلـــدان االأخـــرى والتعرف على تراثها  االإن�ســـاين وت�ســـجيل 
حلظات �سعيدة ي�ستعيدها ال�سخ�ض بعد عودته، باملقابل فاإن 
معظم ال�سياح لدينا ي�سافرون ليقال اإنهم �سافروا وذهبوا اإىل 

البلد الفالين وكانوا قبله قد �سافروا اإىل البلد العالين.
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واحلقيقة اأنهم �ســـافروا بالفعل ولكن �سفرتهم ل تتجاوز 
ثالثة اأماكـــن املطار والفندق واملطعم )حمتمـــل ولي�ض اأكيدًا 
ويف الغالب مطعـــم عربي ونف�ض الطلب طـــوال اأيام الرحلة( 
ولكـــن هـــل �ســـعدوا يف رحلتهم؟ بالطبـــع �ســـتكون االإجابة يف 
الغالب ال.... با�ســـتثناء االأطفال، اأمـــا البقية فمنذ اللحظات 
االأوىل كانوا حمل �ســـخط ولوم رب االأ�ســـرة، وكانوا ي�سمعون 
علـــى �ســـبيل املثـــال ال احل�ســـر عبـــارات )ويـــن التذاكر اهلل 
ياخذكم( )ركبوا ال�سنط اأخرتونا اهلل يغربلكم( )انثربوا يف 
الغرفـــة واطلبوا غدا مـــن برا( )املكان الفـــالين ما ينفع اأبد 

�سافه جارنا العام(.
وامل�ســـكلة اأنـــه ال جمـــال للتنفي�ـــض ال لالأ�ســـرة وال ملعيلها 
واللقـــاءات م�ســـتمرة فالذهـــاب واملجـــيء والغـــداء والنـــوم 
وكل �ســـيء يفعلونه مع بع�ـــض ومن هنا تكون الع�ســـرة اأيام اأو 
االأ�ســـبوعني عبارة عن بهذلة مركزة وتنغي�ض و�ســـيقة �سدر 
وكل يح�سب متى يحني الفرج وتاأتي العودة، والفرحة احلقيقية 
�ساعة جتهيز حقائب ال�سفر للمغادرة اإىل اأر�ض الوطن الذي 
ل ي�ستاقوا اإليه كوطن ولكن كمتنف�ض ومكان يهربون اإليه من 

جو الغم الذي دفعوا من اأموالهم ليعي�سوه. 
وبعـــد العـــودة يحتاجون لعـــدة اأيـــام نقاهة بعـــد الرحلة 
ال�ســـاقة يف جوها وم�ســـاريفها ولكن العزاء اأنهم �ســـيقولون 
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�ســـافرنا اإىل ماليزيـــا والديرة زينة "ونا�ســـة" باملرة واللي ما 
�سافر ملاليزيا كاأنه ما �سافر اأبدًا وهم ياح�سرة من املطار اإىل 
الفندق والعك�ض ولو ل ي�ســـافروا لكان اأح�ســـن، ولكن البع�ض 
يفعلـــون ويت�ســـرفون واأعينهم على االآخريـــن، يراقبون ردود 
اأفعالهم وت�ســـرفاتهم وباملنا�ســـبة فحياة الغالبيـــة مّنا بهذه 
الطريقـــة، فهم يعي�ســـون لالآخرين: يلب�ســـون مالب�ض غالية، 
ويركبون �ســـيارات فارهة بالتق�سيط ويذهبون ملطاعم راقية؛ 
ليقال ما اأجمل لبا�ســـهم واأروع مركباتهـــم وما اأغناهم ولكن 

هل هم �سعداء؟..... اأ�سك يف ذلك.
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الختالف ال�شلبي

اأحيانًا اأقراأ بع�ض املقاالت اأو االآراء التي اأتفق مع بع�ســـها 
واأختلف مع بع�ســـها االآخر، اأو رمبا اأقف منها موقف املحايد. 
فلي�ض �سرطًا اأن نكون مع هوؤالء اأو اأولئك، ال كما يقول الرئي�ض 
االأمريكي جورج بو�ض حني بداأ حربه على االإرهاب: اإن ل تكن 
معي فاأنت �ســـدي. وهو ما يتناق�ض مع مزاعم الدميقراطية 

التي يدينون بها ويريدون ت�سديرها للعال!
ومـــن �ســـمن ما قـــراأت حـــول اليـــوم الوطنـــي راأي الأحد 
معار�سي االحتفال بتلك املنا�سبة، ول�ست هنا ب�سدد احلديث 
عـــن االحتفال يف ذلك اليـــوم، وهل هو بدعة اأم خالف ذلك، 
وال عـــن م�ســـدر الراأي هل هـــو رجل اأو امـــراأة، ولكني اأود اأن 
اأتناول الراأي ب�ســـكٍل عام واأبني االإ�ســـكال الذي يقع فيه بع�ض 
املجتهديـــن منا رجـــااًل ون�ســـاًء.. فبعد اأن طـــرح الكاتب راأيه 
كاماًل واأظهـــر حججه البينة الوا�ســـحة ختم مقالته بو�ســـم 
خمالفيه بالغباء وال�ســـفاهة، وو�ســـف اليـــوم الوطني باليوم 

الوثني!
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وال اأدري حقيقة ما الداعي لذلك؟! فاإن كان اهلل �سبحانه 
وتعاىل ياأمرنا اأن جنادل غري امل�ســـلمني بالتي هي اأح�ســـن يف 

ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ   چ  تعـــاىل:  قولـــه 
ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے  
ۋ  ۋ  ۅ   چ )النحل 125( فكيف يليق بنا اأن ن�ســـف 
اإخوتنـــا بالغبـــاء ون�ســـّفههم ملجرد اختالفنا معهم يف ق�ســـية 
فرعيـــة ميكن احتواوؤها باحلـــوار الهادئ واحلجـــة البينة، ال 

كما فعل �ساحب تلك املقالة؟!
اإن مـــن يريد تغيـــري املجتمعات واإر�ســـادها وقيادتها اإىل 
الطريـــق الذي يراه �ســـوابًا البد اأن يت�ســـف ب�ســـفات اأهمها 
الهدوء وال�ســـرب، ومعرفة اأن دوره يتمثل يف التبليغ فقط، اأما 
الهداية فهي من اخت�ســـا�ض املوىل عز وجل ول تعط لب�ســـر، 
ولـــو اأعطيت الأحٍد لكان حممد عليه ال�ســـالة وال�ســـالم اأوىل 
بهـــا من غـــريه حـــني كان يحاول مع عمـــه اأبي طالـــب لينطق 
ال�ســـهادتني ونوح من اأجل اإنقاذ ابنه مـــن براثن الكفر الذي 

قاده اإىل الهالك.
اأو  اأو املر�ســـد  اأو الداعـــي اإىل اخلـــري  اإن النا�ســـح  ثـــم 
الواعظ، مهما اختلفت امل�ســـميات، اإما اأن ينقل ر�ســـالة يريد 
من خالها توجيه النا�ض ون�ســـحهم وتعليـــم جاهلهم وتنبيه 
غافلهم وتذكري نا�ســـيهم، اأو ين�ســـح ويعظ ليقال عنه �ســـيخ 



79

هكذا أفكر

اأو طالب عال؛ في�ســـتعر�ض ع�سالته اأمام االآخرين، ويغو�ض 
يف اأمهـــات الكتـــاب، وي�ســـتخرج منها ما لذ منهـــا وطاب من 
فوائـــد ودرر مكنوزة، م�ســـتغاًل املوهبة التـــي منحه اهلل اإياها 
املتمثلة يف اجلالدة وال�سرب على القراءة واملهارة يف البحث، 
والقدرة على اال�ســـتنباط، ودمغ االآخرين باحلجج القا�ســـمة 
التـــي ال تف�ســـح املجال الأحٍد ليجـــادل اأو يـــرد، اإال اأنه ال يكمل 
ذلك فيختمه بتوا�ســـع املنت�ســـر الذي عمل وهمه االأول تعليم 
خ�ســـمه وتنبيهـــه اإىل خطئه ليتفـــاداه، ولكـــن - واهلل وحده 
اأعلم باملقا�ســـد - جتد املتحدث ي�ســـفه خ�سومه اأو خمالفيه 

ويرميهم باأقذع التهم واالأو�ساف.
فكيـــف بربكـــم ميكـــن اأن ي�ســـمع منـــك اأو ي�ســـتجيب لك 
�ســـخ�ض ت�سفه مبثل تلك االأو�ســـاف؟! ولهذا اأقول لي�ض عيبًا 
اأن نختلـــف؛ فاالختالف من �ســـن اهلل يف خلقه، وال ينكره اإال 
جاهل، ولو �ســـاء �ســـبحانه جلعـــل النا�ض اأمة واحـــدة تتعامل 
وتت�ســـرف وتتحـــدث وتفكـــر بطريقة فطريـــة ال اختالف وال 
تبايـــن فيها، اإال اأن هلل حكمـــة يف ذلك نغفل عنها اأحيانا، ويف 

ذلـــك يقول عز وجل يف حمكـــم التنزيـــل: چ ىئ  ی         ی             ی  
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يب  جت  
چ  جخ    مح   جح   مج   حج   ىثيث   مث   جث   يت   ىت     مت   حتخت  

)االأنعام 35(. 
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ويجـــب علينا جميعًا اأن نوؤكد دائمًا يف كل مقالة وموعظة 
وخطبة ومنا�سبة على اأن دورنا يتمثل يف التبليغ ولي�ض الهدايــة 
و�سعادتنا احلقيقية ال تتمثل فقط باقتناع من يخالفنا ورجوعه 
اإىل جادة ال�ســـواب، وال بهداية الكفار ودخولهم يف االإ�سالم؛ 
بل اإن ال�سعادة احلقيقية تكمن يف اأدائنا لر�سالتنا على الوجه 
ال�ســـحيح فنحن ات�ســـفنا باخلريية، لي�ض الأننا نهدي النا�ض 
وجنربهم علـــى لزوم املعروف واجتناب املنكر؛ بل الأننا ناأمر 

باملعروف وننهـــى عن املنكر. كما يقول اهلل عز وجل: چ ٺ  
ٹ    ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ  

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  چ)اآل عمران 110(.
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النقي�شان

بني مت�ســـدٍد مغاٍل يف ت�ســـدده، ومتحرٍر متف�ســـخ مبالغ يف 
حترره.. تاه كثرٌي من النا�ض و�ســـار بع�سهم ال يدرك وال مييز 
امل�ســـيب من املخطئ، خا�سة يف ظل قدرة كال الفريقني على 
اإظهار نف�ســـه اأمام املالأ مبظهر املحق، ورمي االأخر بالتخلف 
والرجعيـــة اأو جتريـــده من كل �ســـيء حتى انتماءاتـــه الدينية 
والوطنيـــة والطعـــن يف كل مـــا يفعله والرتويج باأنه ي�ســـب يف 

م�ساحله اخلا�سة وبحثه عن اجلاه وال�سلطان.
فكثـــري من املت�ســـددين املغالني يتم�ســـك براأيه فقط، وال 
ينظـــر للـــراأي االأخر، وال يعتـــد به، ويحتقر �ســـاحبه، ويرميه 
باجلهل وقلة املعرفة اإن كان من عامة النا�ض، وبعمالء امللوك 
وال�ســـالطني حتى لو كانوا من العلماء الربانيني امل�سهود لهم 
بالعلم والـــورع والتقى، وينهـــل من علمهم القا�ســـي والداين 
ويزكيهـــم البعيد قبـــل القريب، اأما اإن كان مـــن الفئة الثالثة 
التي تختلف معهم اختالفًا جذريًا يف املبادئ واالأفكار فهوؤالء 
اأقل ما يرمون بالتحرر والف�ســـق مـــرورًا بالكفر والزندقة وقد 

ت�سل االأمور اإىل اإهدار دمائهم.
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اأما الطرف االأخر، فيدخل املعركة بذكاء ودهاء ويحاول 
اأن مي�سك بزمام االأمور ويديرها بهدوء بعيدًا عن االنفعاالت 
التـــي ينتهجها الطـــرف االأخر وهـــذا يجعله يظفـــر بتعاطف 
بع�ض العامة باالإ�ســـافة اإىل تعاي�ســـه ب�سكٍل �سلمي مع احلكام 
وال�سالطني واأ�ســـحاب ال�سلطة والنفوذ، خا�سة اأولئك الذين 
يريدون حتقيق كل نزواتهم و�ســـهواتهم ال يردعهم وازع ديني 
وال يفيـــد معهم ن�ســـح، في�ســـتغل ذلك املتحـــررون ويجريونه 
مل�ســـلحتهم، ويحاولـــون التفريق بينهم وبـــني الطرف االأخر 
وذمهم اأمام الوالة وال�ســـالطني باأنهم ي�سعون للحيلولة بينهم 
وبني ما ي�سبون اإليه، وال يتورع املتحررون عن فعل اأي �سيء من 
اأجل ذلك حتى لو تطلب االأمر رمي كل خمالفيهم املت�سددين 
وحتـــى املعتدلـــني بالرجعيـــة وتخويـــف ذوي ال�ســـلطة منهم؛ 
لي�ستحوذوا عليهم ويحيطوا بهم اإحاطة ال�سوار باملع�سم فال 

يدخل اأحٌد اإال بعلمهم وال يبت يف اأمٍر اإال مب�سورتهم.
اأعلـــم اأن بع�ـــض من يقـــراأ هذه املقالـــة �سيت�ســـاءل حول 
الكيفية التي يعرف بها كال الطرفني، ومييز فيها بني غثيهما 
للظفـــر ب�ســـمني االعتدال والو�ســـطية التي لي�ض فيهـــا اإفراٌط 
وال تفريــــط ال غلـــٌو وال حتـــرر، فاأقـــول: اإنـــه باالإمـــكان تييز 
النوع االأول بت�ســـدده وعدم احرتامه الـــراأي االأخر، وطعنه يف 
علماء االأمـــة، اأما الفريق االأخر فهو دائـــم املناداة بالتجديد 
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واالإ�ســـالح والتغيري لكل ما فيه تقليد وحماكاة للغرب، بغ�ض 
النظـــر عن موافقته تعاليم الدين من عدمها، هذا خمت�ســـر 
لو�ســـفهم بالن�سبة للمجتمعات االإ�سالمية واإال فهم موجودون 

يف كل مكان وزمان وال يخلو جمتمٌع منهم.
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تغريت جمتمعاتنا

ال حتتـــاج اإىل اأن تكـــون متاأماًل وال حتـــى متابعًا لتالحظ 
التغريات ال�سديدة التي طراأت على املجتمعات العربية ب�سكٍل 
عام واملجتمع ال�ســـعودي ب�سكل خا�ض، فبعد اأن كان جمتمعنا 
متحفظـــًا جدًا ال يـــدري اأحٌد ما يـــدور فيه، تغـــريت االأحوال 
وتبدلت االأمور وظهرت اأحداٌث واأموٌر ل نكن نعلمهــا و�سارت 
الق�ســـايا تناق�ض عالنية دون حيـــاء اأو خجل؛ بل ويطلب فيها 
م�ســـورة املخت�ســـني واال�ســـتئنا�ض باآرائهم، واأحيانًا ال يكتفى 
بذلـــك، بـــل ي�ســـمح للجماهـــري مـــن م�ســـاهدين وم�ســـتمعني 

بامل�ساركة واالإدالء مبا لديهم حول هذه الق�سية اأو تلك.
وقد راأيت اإحـــدى القنوات تعر�ض برناجمـــًا حول اإدمان 
املخـــدرات، كان املت�ســـلون يتحدثـــون من خاللـــه عن بع�ض 
امل�ســـاكل التي حتدث الأقاربهم واأ�ســـدقائهم، فت�ســـمع منهم 
ما تدمـــى لها القلوب ومـــا يجعلك تقف حائرًا ومت�ســـائاًل يف 
الوقت نف�ســـه: كيف ميكـــن اأن يحدث هذا يف جمتمعاٍت تدين 

باالإ�سالم وتقراأ القراآن وت�سمع الهدي النبوي ب�سكٍل يومي؟!
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فاأحدهـــم يتحدث عن جتربته يف اإدمان املخدرات وطلبه 
امل�ســـاعدة للتخل�ض منها، وواحدة تت�ســـل تبث �سكواها اأمام 
النا�ض وت�ســـاألهم العون يف كيفية اخلال�ض من اجلحيم الذي 
تعي�ســـه مع زوجها املدمن؛ فال هي قادرة على ال�ســـرب عليه، 
وال الهـــرب منه اإىل اأهلهـــا الذين لن جتد منهـــم العون، واإال 
لكانوا �ســـاألوا عنه قبل توريطها به، فـــال جتد ملجاأ ـ بعد اهلل 
ـ �ســـوى هـــذا الربنامج و�ســـيفه علـّه ي�ســـاعدها اأو حتى يجرب 

خاطرها بكلمتني.. 
و�ســـخ�ض يت�سل لي�ساأل عن احلبوب املنبهة وعن اإمكانية 
ا�ســـتخدامها حتـــى يخيل لل�ســـامع اأن ما ي�ســـاأل عنـــه نوع من 
احللوى ترتفع فيها ن�ســـبة ال�ســـكر اأو تزيد �سعراتها احلرارية 
عن غريهـــا، ال مواد خمدرة تذهب العقل وتف�ســـي للجنون!! 
باالإ�ســـافة اإىل كونهـــا حمرمة �ســـرعًا وحمظوٌر ا�ســـتخدامها 

دوليًا.
ومـــا نقـــروؤه ون�ســـمع عنه مـــن اأحداٍث اأ�ســـد وقعـــًا واأكر 
اإيالمـــًا فهناك من ينتحر ومن يقتل والديه ويحرقهما بالنار، 
ومن يذبـــح زوجته واأبنـــاءه.. كل ذلك باالإ�ســـافة اإىل حاالت 
كثرية وق�ســـايا متعلقة ب�ســـرقات كربى ور�ســـاوى واحتياالت 
واختال�سات وغريها الكثري، وهيـ  على ما يبدوـ  لي�ست جديدة 
على جمتمعاتنـــا؛ بل موجودة يف جميع التجمعات الب�ســـرية، 
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ولكـــن اجلديـــد هـــو م�ســـارعة و�ســـائل االإعـــالم اإىل ن�ســـرها 
واحلديـــث عنها ومناق�ســـتها وبحث اأ�ســـبابها وحماولة اإيجاد 
احللول لها، واإن كان للن�ســـر جوانب �ســـلبية رمبا تقود للتعلم 
واملحاكاة، اإال اأن االإيجابيات اأراها اأكرب؛ فال�سكوت وال�سمت 
على مثل تلك االأحداث وحماولة الت�سرت عليها وادعاء املثالية 
يف كل �ســـيء ال تقود اإال اإىل تفاقم امل�ســـكلة وا�ستفحالها، اأما 
امل�ســـارحة واملكا�ســـفة فهي ت�ساعد على حل امل�ســـكلة اأو على 
االأقل ت�ســـهم يف احلد من انت�ســـارها، واالأهم مـــن ذلك تنبه 
كثري من الغافلني اإىل �سرورة اال�ستيقاظ والتحقق مما يدور 
يف بيوتهم وكيـــف يعي�ض اأبناوؤهـــم واأزواجهم وحتى جريانهم 
وحماولة اإ�سالح اخللل قبل ا�ستفحاله وانفالت زمام االأمور. 
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عندك وا�شطة

اأحياًنـــا يحاول الواحد منا ال�ســـعي للح�ســـول على بع�ض 
املكا�سب املادية اأو املعنوية التي تعينه يف �ستى جماالت حياته، 
�ســـواء ما كان منها متعلًقا بعمله اأو بن�ساٍط جتاري خا�ض به؛ 
فتجده يبذل الغايل والنفي�ض من اأجل الظفر ببغيته فيتو�سط 
بفـــالن ويكلم اآخر وال يرتك اأحدًا مـــن معارفه اإال وحدثه عن 
املو�ســـوع )لعـــل وع�ســـى( اأن يتحقق مطلبه؛ فيطلب �ســـفاعة 

خم�سة اأ�سخا�ض يف اأمٍر ال ي�ستحق ال�سفاعة اأ�ساًل..
ااًل فواعد ع�سرة"!!   ول�ســـان احلال يقول: "اإن واعدت جمَّ

واإن تعرت �سفاعة االأول فلعل �سفاعة الثاين ت�سيب وهكذا.
وال اأرى باأ�ســـًا يف ذلـــك رغـــم مبالغـــة بع�ض االأ�ســـخا�ض 
يف م�ســـاألة التو�ســـط، خا�ســـة يف تلك االأمور التي ال ت�ستحق، 
وامل�ســـكلة اأنك حني تذهب اأو تت�سل ب�ســـاحب ال�سالحية اأو 
مـــن بيده احلل والربط وال�ســـماح واملنع يقول لك على �ســـبيل 
املثال: ما يزال املو�سوع حتت الدرا�سة، اأو لي�ض هناك جديد. 
وحني ت�ســـاأله بتعجب كيف تذكرت هذا املو�ســـوع بالذات من 
بـــني مئات االآالف من املعامالت واالأوراق التي يتعامل معها؟! 
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يجيبك على الفور باأن �سخ�ســـني اأو ثالثة �ســـاألوا توًا عن هذه 
املعاملة قبلك. وكم �سخ�ض �ساأل اأم�ض عن ذلك املو�سوع وكم 

�سخ�ض �سي�ساأل غدًا؟ اهلل وحده العاِل! 
والنا�ض يف اأمر الوا�ســـطة على ثالثة اأ�ســـناف: �ســـنف ال 
ي�ساأل عن املو�سوع اأ�ساًل وال يلقي له بااًل ومبجرد ما يرد ا�سمه 
جتد مو�سوعه يتحرك تلقائيًا دون اأي اعرتا�ض اأو تعطيل، وال 
داعي اأن يح�ســـر ويتابـــع ويعقب على معاملتـــه وال حتى يرفع 
�ســـماعة الهاتف، فاالأمور ت�سري ب�ســـكل ان�سيابي، وحني تنتهي 

يح�سر اإليه من يبلغه بانتهاء املهمة وبلوغ املق�سود. 
و�ســـخ�ٌض اآخر لي�ض ك�ســـابقه، ولكنه يعـــرف من هم على 
�ســـاكلة ال�ســـنف االأول، فزيـــارة واحـــدة يقدم فيها �ســـاحب 
احلاجة الوالء والطاعة لذي النفوذ كفيلة بحثه على االت�سال 
باأحد املخت�سني، اأو بعث ورقة �سغرية كتو�سية تنهي املو�سوع 
وترفع درجة املعاملة من العادية جدًا اإىل مهمة وعاجلة جدًا، 
والبد اأن تنهى هذا اليوم اأو خالل اأربعة وع�ســـرين �ســـاعة من 

تاريخ التوجيه.
اأّما ال�سنف الثالث: فحدث وال حرج؛ فهوؤالء هم املغلوبون 
علـــى اأمرهـــم الذيـــن لي�ض لهم حـــظ وال ن�ســـيب، فال قريب 
ينفعهـــم، وال معرفـــة من هنـــا اأو هناك يتقوون بها للو�ســـول 
لبغيتهـــم، وهم يحاولون البحث عن اأي اأحد حتى لو كان اأحد 
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جريانهم قبل خم�سني �سنة اأو قريبهم ولو من بعيد؛ فيذهبون 
اإليه وبعد �ســـرح وتو�ســـل ودعوات بني كل جملـــة واأخرى يقوم 
بكتابة خطاٍب اأو تزكية من باب ال�ســـفاعة واالإح�ســـان للجار، 
ولو تعنـــت فيها لوجدتهـــا جمرد خطاب جـــرت العادة على 
اإعطائـــه لكل من يطلبـــه من باب ذر الرمـــاد يف العيون، فاإن 
اأ�ســـاب فلـــه الف�ســـل واإن ل يجلب نتيجة ـ وهذا هـــو الغالب ـ 
قال اأديت الذي علي ولي�ض باليد حيلة، مع اأن بيده من احليل 
مـــا اهلل به عليم، ولكنـــه ال يرغب يف بذل ولو جهد ي�ســـري مع 
�سخ�ض لي�ض هناك منفعة من التو�سط له ولي�ض له اأٌب اأو عٌم 

اأو �سديق اأو رفيق �سوف يرد املعروف!!
وم�ســـكلة هذه ال�ســـنف اأي�ســـًا اأنـــه يطلب ال�ســـفاعة من 
اأنا�ض ال يلقون لهم بااًل، فين�ســـونهم وال يفكرون بهم، فال هم 
الذين �ســـاعدوهم واأ�سهموا يف ق�ساء حاجتهم، وال هم الذين 

�سارحوهم وقالوا ال نريد اأو ال ن�ستطيع م�ساعدتكم. 
وما منا اإال وقد طلب ال�ســـفاعة من اأحد، فبع�ســـنا ت�سري 
معاملته وتق�ســـى حاجته، وبع�سنا يحاول ويت�سل ويبحث ويف 
النهاية ال يخرج بنتيجة، ولكن �ســـواء نلت ما طلبت اأم ل تنل 
لن حت�سل على اأكر مما قدره اهلل لك، وما عليك �سوى بذل 
جهـــدك والعمل على حتقيق مبتغاك، وال مانع من البحث عن 

امل�ساعدة من هنا اأو هناك.
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واعلم اأن من يتو�ســـط لك ما هو اإال �ســـبب الأمر مـــّن اهلل 
به عليك، و�ســـيتحقق عن طريقه اأو عن طريق غريه؛ الأن اهلل 
كتب لك ذلك. وتذكر اأنك اليوم يف موقف ال�سعيف و�ست�سري 
اإىل قـــوة ـ باإذن اهلل ـ فال تن�ض تلـــك اللحظات التي كنت فيها 
تلهث وراء هذا وذاك من اأجل ق�ساء حاجتك، وال تقل دعهم 
يكابدوا ويعانوا كما عانيت، ولكن تذكر اأن اهلل يف عون العبد 
مـــا دام العبد يف عون اأخيه، وانظر ملن جاءك يطلب �ســـفاعة 
على اأنه �ساحب ف�سل ولي�ض �ساحب حاجة؛ فهو اختارك من 
بني مئات النا�ض و�ســـريك اأحد جنود اهلل الذين تق�ســـى بهم 
احلوائج ورفـــع منزلتك عند موالك، فال تـــرده؛ بل ابذل من 

اأجله ما ت�ستطيع.
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يكفي �شذاجة

اأقـــف حائرًا حني اأ�ســـمع عن بع�ض املواقـــف التي حتدث 
لبع�ض االأ�سخا�ض على اختالف اأعمارهم وجن�سهم، ولكن يف 
الغالـــب يجمعهم اأمـــٌر واحٌد وهو اأنهم �ســـعوديون، ويعلم اهلل 
اأين الأجـــزم اأن ما يحدث لي�ض من باب الغباء؛ فاأقول بوجوب 
مراعـــاة ذلـــك، ولكنـــي اأعرف قومـــي واأعلـــم اأن معظمهم ال 
ينق�ســـهم الذكاء، ولكن يعاب على بع�ســـهم الك�ســـل اأو الثقة 
الزائـــدة التـــي تو�ســـع يف غـــري حملهـــا واالنخـــداع باملظاهر 

واال�ستعجال. 
و�ســـوف ياأتي يف �ســـطوري القادمة ما يوؤيد كالمي؛ كي ال 
يقال باأين اأبالغ، ولكني حني اأحتدث هنا فاإين ال اأرمي الكالم 
جزافـــًا اأو اأكتب من فراغ اأو اأروي حاالت �ســـاذة، فما �ســـوف 
اأتطرق اإليه �ســـمع عنه معظمكم، واأتنى اأن ال يكون قد حدث 

واأن ال يحدث الأي منكم.
اأحـــب اأن اأبـــداأ باأكـــر تلـــك املواقـــف اإيالمـــًا وقد حدث 
ع�سرات املرات، ويتمثل يف قيام بع�ض االأ�سر با�ستئجار عمالة 
منزليةـ  �سائبةـ  اأي غري معروفة من هي؟ ومن اأين اأتت؟ واأين 
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ت�سكن؟ ومع من؟! ومع اأن حكومتنا قد نظمت التعامل يف مثل 
هـــذه االأمور ومنعت بل و�ســـددت يف منع التعامـــل مع العمالة 
مبا�ســـرة اإال عن طريق الكفالء، وهذا فيما يتعلق بت�ســـغيلهم 
يف جمـــاالت البيع وال�ســـراء والبناء وغريها، ولكن اأن ت�ســـل 
وها ال�ســـذاجة ـ اإىل اإدخال امـــراأة جمهولة  املخالفـــة ـ اأو �ســـمُّ
لتعمل يف املنزل، وتوؤتن على كل �ســـيء فيه حتى االأوالد فهذا 

ما ال ميكن ت�سديقه! 
وقد حدث اأن قامت اإحدى االأ�ســـر با�ســـتئجار اإحدى تلك 
الن�ســـاء ال�ســـائبات وجعلت كل ما يف املنزل حتت ت�ســـرفها، 
وحـــني خروج ربـــة البيت اإىل املدر�ســـة ـ ومن زيـــادة احلر�ض 
ـ قالـــت للعاملـــة: اهلل اهلل.. انتبهي لـــالأوالد. وخرجت وكاأنها 
بتلك الكلمات قد و�سعت حرا�سة م�سددة على املنزل باأكمله، 
اإال اأنها حيث عادت مع اأذان الظهر حتدث نف�سها )اهلل ي�سرت 
ما يكون طبخها �سني وتف�ّسلنا مع اأبونا(!! ولكن ال�سدمة كانت 
اأ�ســـد من الغداء حيـــث دخلت ول جتد االأوالد يف ا�ســـتقبالها 
كاملعتـــاد فاعتقـــدت للوهلـــة االأوىل اأنهم نيـــام، ولكن حني ل 
جتـــد العاملـــة دخلت غرفـــة االأطفال فلم جتدهـــم كما كانت 
تظن، ت�ســـمرت يف مكانها وعلمت اأنها لـــن ترى "خلودي" ذا 
الثالث �ســـنوات، وال "اأمويل" ذات ال�سنة والن�سف، وال حتى 
ال�ستة اأ�سهر بعد!! يكمل  ل  الذي  اجلديد  "عبودي" املولود 
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موقف اآخر يحدث اأي�ســـًا، فقد داأبت ع�سابات االحتيال 
االإفريقية على ا�ســـطياد �ســـحاياها عن طريق بعث ر�ســـائل 
عرب الربيد االإلكرتوين بطرق ع�سوائية، واإخبارهم اأن هناك 
ثروة �سخمة تعود الأحد االأثرياء الذي تركها بعد موته، واأنهم 
اختاروا املر�ســـل اإليه لتكون تلك الروة من ن�سيبه، مقابل اأن 
يدفـــع مئة دوالر ـ مثاًل ـ كبداية، ثم تتطور تلك املئة اإىل األف، 
وبعد الدفع يتطور املبلغ؛ ب�سبب اأجور املحامي واإنهاء االأوراق 

ودفع الر�ساوي اإىل مئات االآالف وهكذا!
والعجيـــب اأن تلك الع�ســـابات ركزت جهودهـــا يف االآونة 
االأخرية على ال�ســـعوديني ب�ســـكل خا�ـــض، واأعرف �سخ�ســـيًا 
اأحد االأ�ســـخا�ض انخدع باإحدى تلك الع�سابات، حتى اإنه باع 
منزله وجميع اأمالكه وت�سل قيمتها اإىل مليون ون�سف املليون 
ريال �سعودي على اأمل اأن يح�سل على ثروة اأحد روؤ�ساء الدول 
االإفريقية الذي اغتيل وترك ما يزيد على خم�ســـة وع�ســـرين 

مليون دوالر اأمريكي! 
وال اأدري ملاذا ل ي�ســـاأل ذلك ال�ســـاذج نف�سه عن اأ�سباب 
اختياره هو بالذات دون العاملني؟! مع العلم اأن تلك الر�ســـالة 
اأُر�ســـلت لع�سرات االآالف من االأ�سخا�ض، والع�سابة على يقني 
اأن من بني اأولئك االأ�ســـخا�ض عددًا من ال�ســـذج ممن تنطلي 
عليهـــم تلك اخلدع، ومـــا تركيزهم على ال�ســـعوديني اإال دليل 
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علـــى اأنهـــم وجدوا جتاوبًا اأكـــر من كرماء ـ اأو باالأ�ســـح ـ من 
�سذج هذا البلد!

موقـــف ثالث يتعلـــق بالثقـــة الزائدة التي تو�ســـع يف غري 
اأهلها، حيث يحدثني �ســـاحبي عن زيارة اأحد االأ�ســـخا�ض له 
يف مكتبـــه فيقـــول: اإن ذلك ال�ســـخ�ض جاء ي�ســـتكي على اأحد 
االأ�ســـخا�ض ويطالب بالقب�ض عليه وتقدميه للمحاكمة، يقول 
�ساحبي: وعندما �ساألته عن اأ�سا�ض الق�سة، اأجابني: باأنه قام 
بت�سليم �سخ�ض ال تربطه به اإال معرفة ي�سرية مبلغ "خم�سمئة 
األف" ريال ومنحه تفوي�ســـًا تامًا بالبيع وال�سراء با�سمه، وبعد 
اأقل من �ســـنة حتول ذلك املبلغ الأكر من مليـــون ريال، اإال اأن 
ذلك املواطن ل يعلم عن تلك احلقيقة اإال بعد هروب العامل 
اإىل بـــالده، واالأدهى واالأمـــرُّ اأن هناك مبالـــغ مماثلة كديون 
على املحالت حل �ســـدادها، ولي�ض لديه ما ميكنه من �ســـداد 
ولو جزء ي�ســـري منها حيث طارت "حتوي�ســـة" العمر مع ذلك 

العامل اخلائن.
هذه بع�ـــض املواقف.. وهناك اآالف اأخرى حتدث ب�ســـكل 
يومي، و�ســـببها الوحيـــد: ال�ســـذاجة، وامل�ســـكلة اأن كثريًا من 
اأولئك ال�سذج لديه من احلر�ض ما يجعله ال مينح الثقة الأحد 
مواطنـــي بلده، وال حتـــى ابنه ولكنه باملقابـــل ينخدع بكلمتني 
مـــن اأحد العمالة حني يخربه عن االأرباح الهائلة، ومينيه باأنه 
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�ســـوف ي�سبح ثريًا خالل �سنة واحدة اإن هو و�سع يده بيده!.. 
ومـــا علم ذلـــك املغفـــل اأن الراء يحتـــاج للبـــذل والتخطيط 

واالجتهاد، ولي�ض الك�سل والنوم!
اأما ما يتعلق بتلك املـــراأة التي تركت اأطفالها مع العمالة 
ال�ســـائبة، فقد وقفت حائرًا ول اأجد تف�ســـريًا ملـــا تفعل، فاإن 
قلت: �ســـذاجة، فهي كذلك، واإن قلت: ال مباالة، فهي كذلك، 
واإن قلـــت: اإن الرحمـــة نزعت منها اإىل درجـــة جعلتها ترتك 
اأطفالهـــا مع "ل�ســـة" ال تعرفهـــا ول تقابلهـــا اإىل ذلك اليوم 
الـــذي دخلت فيه منزلها، فهي اأي�ســـًا كذلك، واإن �ســـئت فقل 
مـــا تريد تف�ســـريًا لتلك االأعمال فكل �ســـيء جائـــز!.. اأما اأنا 

ف�ساأقول: "يكفي �سذاجة"!!
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اأختي تغار مني

حدثتنـــي وهي حزينة، ب�ســـبب احلالة التي و�ســـلت اإليها 
عالقتهـــا باأختها، فكلما حاولت االقـــرتاب منها ابتعدت، واإن 
اأرادت املفاهمـــة وامل�ســـارحة معها رف�ســـت، واإن ن�ســـحتها 
خالفـــت، واإن اأمرتها ع�ســـت، وحتى لو تـــوددت اإليها ورجتها 
عاندت، وحني فتحت ذراعيها الحت�سانها كابرت، واإن اأقبلت 
اإليهـــا اأدبرت، وهكـــذا ل تنفع ول جتد معها جميع الو�ســـائل 
واحليل، وما زادها العطاء والوفاء �ســـوى اأن تنكرت وجحدت 
وا�ســـتمرت على حالها، وكل �ســـم�ض تغيب تـــزداد معها ظلمة 

وغمو�سًا.
تقول: نحن جمموعة من االإخوة واالأخوات غري االأ�سقاء، 
والدنا متزوج بامراأتني، اأمي االأوىل وهي االأكرب، واأبناوؤها اأكر 
من الزوجة الثانية التي ل تنجب �ســـوى ولـــد وبنت، ولكنهما 
خمتلفـــان عنا يف كثرٍي من االأ�ســـياء، ودائمًا ما يوقعان والدنا 
يف مواقف حرجة، فيحاول جماملتهما اأحيانًا والتغا�ســـي عن 

ت�سرفاتهما، رغم اأنها تخالف عادات وتقاليد العائلة.



97

هكذا أفكر

ومع اأن والدي رجل حمافظ وهو القدوة بالن�سبة لالأقارب 
واجلـــريان، اإال اأن ت�ســـرفات اأخي واأختي، خا�ســـة االأخرية، 
كثريًا ما اأقلقت الوالد وجعلته مو�ســـع انتقاد اجلريان الذين 
يفرح بع�ســـهم مبثل تلك الت�ســـرفات خا�سة واأنها تتوافق مع 

اأهوائهم. 
حقيقة االأمر لي�ض لدينا م�سكلة عميقة، وفطرتنا �سليمة، 
ولكـــن مـــا يقلقنـــا اأننا وبحكـــم اختالطنـــا باجلريان اأ�ســـبح 
هناك تاأثري �ســـلبي على اأفـــراد عائلتنا، وما حلظناه اأن بع�ض 
جرياننا، خا�ســـة الدخالء منهم علـــى احلي، ل يعد لهم هم 
نا، وقد تنبه االأهايل لذلك  �سوى حماولة اإثارة امل�سكالت يف حيِّ
وحاولـــوا مناق�ســـة االأمـــر يف دورية احلي، وحتـــى يف الدورية 
اخلا�ســـة التي تعقد ب�سكل م�ســـتمر بني جرياننا القريبني، اإال 
اأننا مع االأ�ســـف ل نتو�ســـل اإىل نتيجة، بـــل اإن بع�ض جرياننا 
نا، وال ن�ستطيع منعهم  اأ�ســـبح يلتقي بهم وحده، ويدخلهم حيِّ
من الدخول؛ بحجة اأنهم اأتوا لزيارة جارنا، وهذا اأي�سًا �سبب 

لوالدي وللجريان الكثري من القلق. 
فكما ترى م�سكالتنا يف البيت موجودة، ويف احلي موجودة 
اأي�سًا، ومع كرتها �سارت ت�سل اإىل كل ركن من اأركان القرية، 
حتـــى اإن اأهايل قريتنـــا ل يعد لهم حديث �ســـوانا، فما يدور 
يف بيتنا يتناقلونه وي�ســـخمونه ويزيـــدون عليه ويحملونه اأكر 
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مما يحتمل. وال�ســـيء نف�سه بالن�ســـبة حلينا برمته. وبالرغم 
من اأننا اأ�ســـبحنا مو�سع �ســـخرية لكل من هب ودب، واأ�سبح 
القا�ســـي والداين، القريب والبعيد مـــن اأبناء القرية يتحدث 
عنـــا، وعن خالفتنا العائليـــة، اإال اأن وقع ذلك كان على اأختي 
خمتلفـــًا كثريًا عما كنا نظـــن، فبداًل من اأن تنتبه وت�ســـتيقظ 
وحتاول العودة اإىل ال�ســـرب، �ســـارت علـــى العك�ض من ذلك، 
وطاب لها اأن ترى ا�ســـمها على كل ل�سان، وزادها ذلك غرورًا 

وتعاليًا.
حاولنـــا اأن ننبه والدي اإىل ما يحدث، و�ســـرورة اأن يكون 
اأكر حزمًا مع اأختي التي بداأ �سيتها يذيع وي�سمع يف كل مكان، 
بل حتى اإنها بت�سرفاتها تلك جراأت بع�ض اأهايل القرية على 
التدخـــل يف �ســـوؤوننا العائلية ومطالبة والدي باإف�ســـاح املجال 
الأختي لتفعل ما ت�ساء؛ فهي ل تعد �سغرية بزعمهم، والواجب 
عليـــه اأن يرتك لها احلرية لتعمل ما ت�ســـاء!! حتى ولو كان ما 

تقوم به ال ميت لعادات وتقاليد العائلة ب�سيء.
وهذا اأي�سًا يغيظ والدي كثريًا، واإن كنا عهدنا عنه احللم 
وال�ســـرب وعدم اال�ســـتعجال، اإال اأن ردة فعلـــه دائمًا ما تكون 
قوية، خا�ســـة حني يتم جتاوز اخلطوط احلمراء التي نعرفها 
جيدًا، وهو ال ي�سيء الأي منا، ولكنه حني يجازي تكون عقوبته 

موجعة، ولكنها م�ستحقة ويف حملها.
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طبعًا ما يغيظ اأختي و�سقيقها اأننا ـ اأبناء الزوجة الكبرية 
ـ اأكـــر عددًا واأقرب لوالدي منهم؛ فالبيت قائم علينا، ونحن 
ملتزمـــون بعاداته وتقاليـــده، واإن اختلفنا مـــع والدي اأحيانا، 
اإال اأننـــا ال ميكن اأن نخرج عـــن راأيه وطوعه، واالأهم من ذلك 
اأننا ال ن�سمح الأي واحٍد منا اأن يف�سح املجال الأي من اجلريان 
اأو غريهـــم من اأهـــايل القريـــة بالتدخل يف ال�ســـوؤون املتعلقة 
باأ�ســـرتنا. وهذا مـــا يريده والـــدي، بعك�ض اأختـــي واأخي غري 
ال�سقيقني اللذين كثريًا ما �سمحا بذلك الأتفه االأ�سباب، حتى 
اأحيانـــًا ملجرد اأر�ســـاء نزواتهما، وتلبية �ســـهواتهما، وحتقيق 
رغباتهمـــا، واأحيانا قد ي�ســـل بهما االأمر اإىل اأن يخالفا فقط 

ملجرد املخالفة!
كثريًا ما اجتمعنا نحن االإخوة االأ�سقاء، وكانت اجتماعاتنا 
تلك مفيدة وقيمة وم�ســـلية، وت�ســـعر جميع اجلريان بوحدتنا 
وتاآلفنـــا، واأحيانًا حت�ســـر اأمنا تلك اللقاءات رغم ان�ســـغالها 
بوالـــدي، اإال اأن ذلـــك كان يثـــري غـــرية اأختنا غري ال�ســـقيقة؛ 
ب�سبب عدم قدرتها على عقد مثل تلك االجتماعات؛ فال اأحد 

معها وهي ت�سر على عدم االن�سمام اإلينا. 
ورغـــم لقائها املتقطـــع ب�ســـقيقها، اإال اأنهم حـــني يلتقون 
ال يكـــون الأٍي مـــن تلك اللقاءات قيمة؛ فهـــم يعيدون ويزيدون 
ويـــرددون ويجـــددون املطالبة بنف�ض االأ�ســـياء التي نرف�ســـها 
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ويرف�ســـها والـــدي. وكل لقاء تراه اأختي �ســـدًا جديـــدًا يحول 
بينها وبني ما ت�ســـبو اإليه، وحتاول اإثارة امل�سكالت وحتري�ض 
�سقيقها لي�ساندها يف اإقناع والدي بخطورة تلك االجتماعات. 
واأننا من خاللها رمبا نتاآمر عليه، ونخطط الإحلاق ال�سرر به. 
ولكن والدي ي�ســـخر منهم دون اأن يقول لهم اإن اخلوف منك 
اأنت و�سقيقتك. واإن كان ل�سان حاله وردود اأفعاله وت�سرفاته 

توحي بذلك. 
ومـــع كل هذا فاأخيتي ما تزال حتـــاول وجتتهد ولكنها لن 
ت�ســـل اإىل نتيجة؛ الأن الرتبة غري �ساحلة لغر�سها. وما عليها 
اإن اأرادت اأن تـــرى ثمار ما تغر�ض بهيًا ن�ســـرًا ي�ســـر من يراه، 
اإال اأن تزرع ما ي�ستفاد من ثمره، فتنفع نف�سها، وت�سر غريها، 
وتر�سي ربها. وت�ســـهم معنا يف حت�سني منزلنا، وتقوية حينا 

وم�ساعدتنا يف اإخراج الدخالء والغرباء منه.
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التغيري

يحر�ـــض معظم النا�ض على حت�ســـني اأنف�ســـهم واأبنائهم 
وممتلكاتهم وكثرٍي مما يعود اإليهم؛ كل ذلك من باب الوقاية 
واالحـــرتاز مـــن �ســـطوة االآخر، اأيًا كان، خ�ســـية اأن ي�ســـلب اأو 
يف�ســـد اأو يبدل ما عملوه طوال �ســـنوات، فيقوم ذلك الدخيل 
فيغري حاله وي�ســـرّيه اإىل �ســـيء اآخر غري الذي األفوه وتعودوا 

عليه.
وبغ�ـــض النظر عـــن ماهية التغيري لالأح�ســـن اأو لالأ�ســـواأ 
فالنا�ض ال ترغبه؛ بل اإن هناك من يف�سل املوت عليه، وال �سري 
يف ذلك خا�ســـة وقد فـُـطر الواحد منا على الركون اإىل نف�ض 
احلال والنمطية والنفور من التغيري منذ الوالدة، وقد قيل اإن 
�ســـرخة املولود هي اأوىل عالمات االحتجاج واالعرتا�ض على 
التغيـــري، فهو قد مكث يف رحم اأمه ت�ســـعة اأ�ســـهر، وقد وفرت 
له جميع �ســـبل العي�ض الرغيد من اأمن ومطعم وراحة وهدوء، 
وعنـــد االنتقال اإىل هذا العال فهو ال يفكر اإىل اأين انتقل؛ بل 
ملاذا نـُـقل من مكانه الذي األفه واأحبه واأم�سى فيه تلك الفرتة 

الطويلة.
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من هنا نعلم اأن التغيري اأمر �ســـعب بالن�ســـبة لنا ورمبا ال 
ي�ست�ســـاغ ب�سهولة واإن تفاوتت درجات قبوله بيننا من �سخ�ض 
اإىل اآخر بح�سب طريقة تفكري كل واحٍد منا وفل�سفته ونظرته 
اإىل هـــذه احليـــاة، وهذا االختـــالف ميكن ح�ســـره يف ثالثة 

اأمناط فقط لعلي اأوجزها باخت�سار يف ال�سطور التالية:
النمــط الأول: �ســـخ�ض موؤمـــن بالتغيـــري واالنتقال من 
حاٍل اإىل حال ويعلم اأن هذا التغيري قد يطال كل �سيء يخ�سه 
من النف�ض والزوج والولد واملمتلكات واجل�ســـد وغريها.. ومع 
خ�سيته ووجله من التغيري فهو يقف منه موقف امل�ستعد املتاأهب 
من جهة، وموقف من �سيتقبله ولكن وفق �سروط ولي�ض ب�سكٍل 
مطلق، ومن هنا فهو يبذل االأ�سباب، ولعلنا ناأخذ االأبناء مثاًل 
فهو يقـــوم برتبيتهـــم وتعليمهـــم وتوجيههم وم�ســـاعدتهم يف 
اختيار االأ�ســـدقاء، وال يكتفي بذلك بل يبقى مراقبًا و�سعهم 
خ�ســـية التغيري الـــذي كما اأ�ســـلفنا لي�ض بال�ســـرورة اأن يكون 
�ســـيئًا، وقد يكون كذلك ولكن مع تلك الرقابة رمبا يبداأ الولد 
بامليـــل باجتـــاه ال اأقول عنه مناق�ـــض ولكنه لي�ض الـــذي اأراده 
الوالـــد البنه، فيبداأ حينها الوالـــد بالتعامل مع املوقف موؤمنًا 
به، ويلجـــاأ اإىل اخلطوة التالية املتعلقـــة بالتعاطي مع التغيري 
ولكـــن وفق �ســـروط واأهمها اأن ال يكـــون الطريق اجلديد غري 
�ســـوي، ومعها يزيد الرقابة والتوجيه غري املبا�سر من اأجل اأن 
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ي�ســـمن اأن ابنه حني تغري ل ينحرف، ويف الغالب فاإن معظم 
من تلقوا تربية طيبة وح�ســـوا بالرعاية واالهتمام من اأبويهم 
اأو اأحدهمـــا اأو حتـــى ويل اأمر نا�ســـح يكون طريقهـــم مقبواًل 
اجتماعيًا، حتى ولو ل يتوافق مع رغبات ذويهم. وباملنا�ســـبة 
فدعـــاء امل�ســـطفى عليـــه ال�ســـالم: "اللهم يا مقلـــب القلوب 
واالأب�ســـار ثبت قلبي على دينك" خري ال�ســـواهد على االإميان 
باإمكانيـــة التغري والتبدل من حـــاٍل اإىل اأخرى مهما بلغت قوة 

موقفك بغ�ض النظر عن ماهيته.
النمــط الثــاين: بعك�ض االأول تامًا فهـــو وكاأمنا ل يعلم 
ب�ســـيء ا�سمه تغيري �ســـوى يف اأموٍر بعينها، ومن هنا فقد ترك 
احلبل على الغارب فلم يح�ســـن نف�ســـه وال ولده وان�ســـغل مبا 
اختزل التغيري به، وظنه اأهم وهو اخل�سية من التبدل من حال 
الغنـــى اإىل الفقر فاأم�ســـى جل وقته يلهث خلـــف دنياه معززًا 
موقفـــه املايل.. اأما النف�ض والولد فلم يعرهما اهتمامه وهذه 
النوعية من الب�ســـر هي مـــن جتلب الف�ســـاد املجتمعي اإال من 
رحـــم ربك وهم من ينطبق على اأ�ســـرهم قانون املال والفراغ 
يولدان االنفالت والف�ساد وهو يف الغالب حال من تعولهم تلك 
ال�ســـاكلة، اأما هو فقد ي�سرق وير�ســـي ويرت�سي ويروج الف�ساد 
بجميع اأ�ســـكاله، و�ســـرور هذا النوع ال تقف على اأ�ســـرهم بل 
تتعداه اإىل املجتمع برمته، وقد ي�ســـون بع�سهم اأ�سرته ويعمل 
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علـــى املحافظة عليهـــا بالطريقة التـــي يراها �ســـليمة، ولكن 
بالن�ســـبة الأبناء امل�ســـلمني فاإنه ال ياأبه بهم. وهناك فئة اأخرى 
م�سابهة ل�سابقتها يف املوقف من التغيري واإن اختلفت معها يف 
احلـــال املعي�ســـي، وهي فئة من الفقراء الذيـــن ال اأدري مباذا 
ان�ســـغلوا؛ فاالأوالد على كرتهم مت�ســـيبون واالأمـــوال معدومة 
واالأكل وال�ســـرب ياأتي عن طريق ال�ســـدقات من هنا وهناك 
ورب االأ�ســـرة ال يوجد يف قامو�سه �ســـيء ا�سمه التغيري؛ بل اإن 
كل ما فيه �ســـفحة واحـــدة مكتوب فيها )كيف �ســـياأتي ماأكل 
وم�ســـرب العائلة غـــدًا( وغالب خمرجات تلك االأ�ســـرة تكون 
�سببًا مل�ســـكالت املجتمع من �ســـرقات وخمدرات وغريها، اإال 

من رحم ربك.
النمط الثالــث: فئة بني االأوىل والثانية فهم تعبوا وربوا 
ووجهوا ولكنهم ال يوؤمنون بالتغيري، وكل �ســـيء يجب اأن يكون 
كمـــا اأرادوا وغالبـــًا ينجحـــون يف املحافظة على مـــا يريدون، 
وال يخرتق ح�ســـونهم التغيري ب�ســـهولة اإال مـــع االأبناء، فتاأتي 
النتائج اأحيانًا ب�سكٍل عك�سي، ويعتمد ذلك على قوة �سخ�سية 
االأب ونف�ســـية االبـــن، فـــاإن كان االبن مطواعًا �ســـارت االأمور 
كما ينبغي، واإن كان عك�ض ذلك مع �ســـعف االأب اأمامه حدث 
االنفالت والتغري الرهيب، اأما اإن كان االأب قويًا واالبن عنيدًا 
فينتج عن ذلك �ســـدامات قـــد تتطور اإىل اإق�ســـاء االبن من 
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املنزل، وغالبًا ما ينتج عن ذلك كارثة حتل باالبن حيث يكون 
لقمة �سائغة لرفاق ال�سوء فيوظفونه كما يريدون، وقد تتو�سط 
االأم وترتجى ولكن يف الغالب ال تاأتي تلك الو�ساطات بالنتائج 

املرجوة.
اخلال�شــة هنــا: اأن االأمـــور قد ت�ســـري خالف مـــا نريد، 
وواجبنـــا اأن نعـــرف كيف نتعاي�ض مع ذلـــك، واأوىل اخلطوات 
املو�ســـلة اإليه عن طريق االعـــرتاف باإمكانية حدوث التغيري، 
ومن ثم اال�ســـتعداد لـــه بقبوله وتقدمي بع�ـــض التنازالت غري 
املخلة باملعتقد، وقد يكون تبني التغيري اأحيانًا م�ساعدًا ب�سكٍل 

كبري على توجيهه اإىل الطريق الذي نريد واالنتفاع به.
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تساؤل ومعاتبة
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ربح وخ�شارة

حني ننظر اإىل االأمور من منظار الربح واخل�ســـارة، فاإننا 
نقتل متعة ما نقوم بفعله اأو ما ن�سهم ون�سارك يف عمله، بغ�ض 
النظـــر عن االأمور االأخرى التي جنيناها ول نلتفت اإليها؛ الأن 

تركيزنا كان من�سبًا بكامله على "نربح ونخ�سر".
وم�ســـاألة الربح واخل�ســـارة مالزمة تقريبًا ملعظم �ســـوؤون 
حياتنـــا خا�ســـة تلـــك املتعلقة باملناف�ســـة؛ ولتقريب ال�ســـورة 
�ساأحتدث عن ثالث منا�سبات تناف�سية خمتلفة، ولكنها تدخل 
يف جمال الربح واخل�ســـارة من جهـــة، وجانب املتعة والفائدة 
مـــن جهة اأخرى، ومتى نظرنا اإىل جانـــب واحٍد منها واأغفلنا 
االآخر ل ن�ســـتمتع ول ن�ستفد من املناف�سة، حتى لو ربحناها، 
ولن نربحها حتى لو ا�ســـتمتعنا وانتفعنا بها، فاملوازنة مطلوبة 

هنا.
ولأو�شــح ما اأقول: دعـــوين اأبداأ حديثي عن االمتحانات 
الن�ســـفية اأو النهائيـــة مـــن كل عاٍم درا�ســـي، وبعـــد اأن تعلن 
النتائـــج وينجح طـــالب ويخفق اآخرون، فلـــو تعنتم يف حال 
اأولئك الطالب بعـــد ظهور النتائج لعلمتم اأن هناك من جنح 
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وح�سل على ال�ســـهادة، ولكنه ل يخرج بالفائدة املرجوة، بل 
اإن كل ما يف راأ�سه تبخر مبجرد خروجه من قاعة االمتحانات، 
ومع ذلك فقد جنح وربح ال�ســـهادة، ولكنه اأخفق يف احل�سول 
على اجلانب املعنوي الذي رمبا يكون اأهم. وعلى النقي�ض منه 
هناك من اجتهد وتو�سع وا�ستزاد ولكنه اأخفق؛ ب�سبب تركيزه 
على مواد يحبها واإهماله مواد اأخرى غري حمببة بالن�سبة له، 
فركـــز على ما يحب واجتهد فيه وتو�ســـع، ولكن على ح�ســـاب 
تلك التي ال يرغب يف مطالعتها، ورغم اأنه ربح الفائدة اإال اأنه 

خ�سر ال�سهادة.
املنا�شبة الثانية: تتعلق بامل�سابقات التي تقام يف خمتلف 
املجاالت وقد كان يل اأن �ســـاركت يف تنظيم م�ســـابقة اأقامها 
مركز "اآ�ســـية" لال�ست�سارات الرتبوية واالأ�ســـرية، وا�ستمرت 
اأكر من �ســـهرين، و�ســـارك بها اأعداد كبرية من املت�سابقني، 
ولكن بعد اإعالن النتائج بداأ بع�ض املت�سابقني يتذمر وي�سكك 
يف نزاهة امل�ســـابقة، بـــل اإن البع�ض منهم ـ وهـــم قلة ال تذكر 
ولكنـــي اأ�ست�ســـهد بهـــم هنـــا ـ �ســـّبوا واأ�ســـاوؤوا اإىل اأ�ســـخا�ض 
القائمني على امل�ســـابقة، وهذه الفئة اأمنوذج للتفكري ال�ســـلبي 
وللعقلية التي ت�ســـع الربح واخل�سارة ن�سب اأعينها، وال تفكر 
بغريهما، وقد كانت على اأع�سابها اأثناء امل�سابقة حتى اإعالن 
النتائج، وحني ل تعلن اأ�سماوؤهم �سّنوا حملتهم على امل�سابقة 
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والقائمـــني عليهـــا، ولو اأنهم �ســـاركوا يف تلك امل�ســـابقة بروح 
وهمـــة من يبحـــث عن الفائـــدة لربحوا ما ال ميكن ح�ســـره، 
واأهمـــه احل�ســـول على االأجـــرـ  باإذن اهللـ  عـــن طريق قراءة 
�ســـيء من �ســـرية نبي االأمة عليه ال�سالة وال�سالم – مو�سوع 
امل�ســـابقة - بنية خال�ســـة بعيدة عن ك�ســـب اجلائزة، واأي�سًا 
اال�ســـتفادة من خالل التعلـــم من خلقه و�ســـلوكياته وطريقته 
عليـــه ال�ســـالة وال�ســـالم يف التعاطي مع االأحـــداث، وغريها 
الكثري من الفوائد التي ال ميكن ح�ســـرها كما اأ�ســـلفت. علمًا 
اأن االأغلبيـــة ـ وهلل احلمد ـ قد ربحوا وحققوا الهدف املن�ســـود 

من عمل تلك امل�سابقة، ولكني اأحتدث هنا عن قلة جدًا.
املنا�شبة الثالثة: كاأ�ض العال التي تقام كل اأربع �سنوات 
وحتر�ـــض معظـــم دول العال على امل�ســـاركة بها وت�ســـعى قلة 
للظفر بها، فتلعب الفرق ويبدع الالعبون وي�ســـتمتعون بلعبهم 
وميتعون امل�ســـاهدين، وهناك من يبالـــغ يف البحث عن املتعة 
فيخ�ســـر، وهناك من يبالـــغ يف البحث عن الربح فيعتمد على 
اخلطط الدفاعية وتكتـــالت الالعبني اأمام املرمى والتحذير 
من اخل�سارة قبل املباراة، واأن الكارثة �ستحل لو خ�سروا، ومن 
�ســـاهد الطريقة التي يتعامل بها بع�ض الالعبني يف املباريات 
�سيالحظ ما اأقول، فهم يدخلون اأر�ض امللعب وكاأنهم ي�ساقون 
اإىل حتفهم وال ي�ســـتطيعون لعب الكرة بطريقة �ســـحيحة، وال 
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اجلـــري، وال حتـــى الوقوف والتمركز ال�ســـحيح، بل اإن بع�ض 
املعلقني يت�ســـاءلون اأحيانًا عن اأ�سباب اإرهاق بع�ض الالعبني 

اأنف�سهم وو�سعها حتت �سغوط نف�سية لي�ست �سرورية؟!
وعلـــى اأية حال فالربح واخل�ســـارة اأمران واردان يف هذه 
احليـــاة، ولكن الفطن من ال يح�ســـر الربح والك�ســـب يف اأمٍر 
واحد ويركز عليه، وين�ســـى باقي االأمور التي قد تكون اأف�ســـل 
واأجـــدى واأنفـــع له مما يبحـــث عنـــه، اأو على االأقـــل يكون يف 

حتقيقها عزاٌء له لو اأخفق.
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جتملوا يف هذا املكان

لن اآتـــي بجديد حني اأقـــول اإن ديننا يحـــث على النظافة 
ب�ســـتى اأ�سكالها، �ســـواء ما تعلق منها باجل�سد، اأو املكان. ولن 
اأقول اإننا تقيدنا بتلك التعاليم، حتى �سار ي�سرب بنا املثل يف 
النظافة؛ بل العك�ض، فنحنـ  ك�سعوب اإ�سالميةـ  متهاونون جدًا 
يف هذا اجلانب، وال نعريه ما ي�ســـتحقه من اهتمام، اأو بعبارة 
اأدق، اإن تعاليم الدين لدينا على درجة عالية من الرقي الذي 

ل ي�سل معظمنا اإىل الدرجة املقبولة منه.
ولكي نتحقق من ذلك دعونا ندخل امل�ســـجد، وهو اأ�سرف 
البقـــاع واأجلها، واملكان الذي يفرت�ض على امل�ســـلم اأن يتجمل 
ويتزين حني يذهب اإليه. لن اأقول اأنظروا اإىل العمالة الوافدة 
التي ر�ســـم العرق يف اأثوابها خرائط العال القدمي واجلديد، 
وال�ســـبب يعود اإلينا، فنحـــن ل نطلب منهم ذلك، بل يندر اأن 
جتد اإمام م�ســـجد ينبه اإىل هذا االأمر، وال اأذكر اأنني �سمعت 
خطبـــة واحدة حتـــث جماعة امل�ســـجد على التعـــاون من اأجل 
توعية العمالة ومطالبتهم بتخ�ســـي�ض لبا�ٍض للم�ســـجد واآخر 

للعمل.
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وحني اأقول ال تنظروا اإىل العمالة فقط، فاإين اأعني ذلك، 
ومـــن اأراد التحقق فما عليه �ســـوى التدقيـــق مبالب�ض جماعة 
امل�ســـجد، بدءًا مـــن االإمام، فبع�ـــض االأئمة ـ وال اأقـــول كلهم ـ 
وهـــم قلة، ولكنهـــم مالحظون، ياأتون اإىل م�ســـاجدهم بثياب 
لي�ســـت كما ينبغي من حيث النظافة، وال تليق ب�ســـغار ال�سن 
من جماعة امل�ســـجد، فمـــا بالكم باالإمام القـــدوة، الذي يراه 
ويالحظه جميع من يف امل�ســـجد، وال يغفلـــون عن اأي عيب يف 

ملب�سه.
اأما جماعة امل�سجد، فهم متفاوتون من حيث الهيئة واأخذ 
احليطة عند احل�ســـور اإىل امل�ســـجد، واإن كان االأغلبية ـ وهلل 
احلمدـ  مظاهرهم وروائحهم طيبة يف كل مكان ولي�ض امل�سجد 
فقـــط، اإال اأن هناك من ال يباِل عند ح�ســـوره اإىل هذا املكان 
املقد�ض؛ فهو ياأتي ورائحة العرق والدخان اأو الثوم تفوح منه، 
ولبا�ســـه ومنظـــره ال يدالن على اأنه ح�ســـر ملقابلة خالقه، ولو 
ذهب نف�ض ال�ســـخ�ض ملقابلة م�سوؤول اأو حتى متابعة م�سلحة 
يف دائرة حكومية لراأيته ا�ســـتخدم اأف�سل ما عنده من لبا�ض، 

�ض اأ�سنانه قبل ذهابه. ولتعطر وجتمل وفرَّ
وكان يكفينـــي اأن اأحتـــدث عـــن حـــال النا�ض يف امل�ســـجد 
الأعطي �ســـورة عامة عن حالهم يف املنزل واملكتب واحل�ســـر 
وال�ســـفر؛ خا�سة واأن امل�ســـجد هو املكان الذي اأُمرنا اأن ناأخذ 
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زينتنا حني الذهاب اإليـــه چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  
پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ. والتق�ســـري يف 
النظافة يف هذه البقعة الطاهرة يعني التق�ســـري فيما �سواها 
اأو الأُقل مبعنى اأ�ســـح اإن مـــن ال يكون يف الزينة التي ينبغي اأن 
يكون عليها يف هذا املكان، فهو لي�ض نظيفًا بطبعه، واإن ادعى 
ذلك وجتمل يف املنا�سبات، فهو يعي�ض حالة غري عادية، وهذه 

م�سكلة.
وال�ســـخ�ض الذي تعد النظافة دخيلة عليه، ولي�ست �سيئًا 
اأ�سا�ســـيًا يف تركيبته، ميكن معرفته ب�سهولة، فهو الذي يرمي 
النفايات يف ال�سارع وعند االإ�سارات، وهو الذي ال ينهى اأبناءه 
عن فعل ذلك، وهو نف�ســـه الذي يدخن ويرمي عقب ال�سجارة 
على االأر�ض ثم يدو�سه بنعلهـ  اأعزكم اهللـ  حُمِدثًا و�سمًا دائمًا 
يف املـــكان، ليذكـــر املـــارة اأن يف املجتمع امل�ســـلم من ال يكتفي 
بعدم التقيد باأقل مطالب دينه )اإماطة االأذى عن الطريق(؛ 
بل هو يزرع االأذى بنف�ســـه، وال يعباأ مب�ســـاعر االآخرين جتاهه 
حلظـــة الفعل، وال ما يرتتب عليه من م�ســـايقات مل�ســـتخدمي 
الطريق، باالإ�سافة اإىل ما ينتج عنه من ا�ستمراء َمن هم على 
�ســـاكلة فعله؛ فيكون كمن دل على �ســـيئة عليه وزرها اإىل يوم 

القيامة.
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ملاذا بالط اأبي�ص؟

اإن اأكـــر �ســـيء يغيظني وينفـــرين من ال�ســـفر الربي يف 
بالدنا، دورات املياه؛ التي ال مفر لنا من ا�ســـتخدامها؛ بحكم 
توقفنا لتاأدية ال�ســـالة، وا�سطرارنا اإىل دخول تلك الدورات 
امللحقـــة مبحطات الوقـــود. وبقدر ما تدره تلـــك االأماكن من 
اأربـــاح خيالية الأ�ســـحابها، بقدر ما جتـــد دورات املياه هناك 

قذرة ـ اأعزكم اهلل.
اإنـــك ومبجرد دخول تلـــك االأماكن �ســـتالحظ البالط اأو 
االأر�ســـيات وقد تغـــريت األوانها؛ اإىل درجـــة ال ميكنك تييز 
لونها االأ�ســـلي، اأمـــا االأماكـــن الداخلية اخلا�ســـة فحدث وال 
حـــرج، روائح ومناظر مقززة، حتى اإنه ليخطر ببالك اأنك يف 
اأدغال اأفريقيا، اأو اأفقر االأماكن يف جنوب �ســـرق اآ�سيا، حيث 

البعو�ض والذباب ميالآن املكان!
وال اأدري َل ال يقـــوم مالكـــو تلـــك املحطـــات بالعناية بها 
وتنظيفها؛ فامل�ساألة بالن�سبة لهم غري مكلفة اإطالقًا، واأنا هنا 
ال اأطالبهم بتخ�ســـي�ض عامل نظافـــة يدفع له مرتب اأربعمئة 
ريال؛ بل اإين اأعرف اأن اأ�ســـحاب تلك املحطات ي�ســـتخدمون 
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تلك العمالة يف كل �ســـيء؛ بيـــع الوقود، وتغيري الزيوت، وجرد 
احل�ســـابات، واالإ�ســـراف علـــى البقاالت، وي�ســـتخدمونهم يف 
اأعمال اإ�ســـافية اأخرى، كالذبح وال�ســـلخ، و�ســـراء احتياجات 
البيت، وغريها الكثري.. فلَم ال يكلفونهم تنظيف تلك الدورات 

والعناية واالهتمام بها؟!
ولكـــن من اأمن العقوبة اأ�ســـاء االأدب، وهذا بال�ســـبط ما 
هو حا�ســـل يف معظـــم االأماكن التي ال تخ�ســـع لرقابة كافية، 
وكثريون اأولئك الذين ماتت لديهم الرقابة الذاتية، و�ســـاروا 
ال يتحركـــون وال يتجاوبـــون اإال حـــني تقف فوق روؤو�ســـهم، اإما 
اإن غفلـــت عنهـــم فاإنهم يتجاهلون كل �ســـيء، وال يعتربون اإال 
مبا يـــدر عليهم االأمـــوال الطائلة، اأما دورات امليـــاه واملرافق 
امل�ســـابهة فال يبالون بها، وال تثل لهم �ســـيئًا، وما علم اأولئك 
اأن تلـــك املرافق هي عنوان نظافة املحطة ومن يديرها، وتدل 
علـــى �ســـدق تعامله، واأن كثريًا من النا�ـــض قد يهرب من تلك 
االأماكـــن اإىل غريهـــا ب�ســـبب الغثيـــان الذي يح�ســـل له حني 

ي�ساهد تلك املرافق امللحقة بها.
وكم كنت اأتنى لو مار�ســـت البلديات دورها وراقبت تلك 
االأماكن، واألزمت اأ�ســـحابها بالعناية بها، وا�سرتطت توظيف 
عامل خم�ســـ�ض لتنظيف جميع املرافق امللحقة مبحطاتهم. 
واأنـــا هنـــا ال اأطلب من البلديـــات ندب اأ�ســـخا�ض ملتابعة تلك 
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االأماكن ـ مع اأن هذا واجبهم ـ، ولكني اأقول جتاوبوا مع النا�ض 
ووظفوهم حل�ســـابكم ب�ســـكل تطوعي، وال تنفقوا ريااًل واحدًا 
اإىل اأٍي منهـــم، فقط �ســـعوا رقم اجلهة املخت�ســـة لديكم يف 
مـــكان بارز قريب من تلك الدورات، واطلبوا منهم االت�ســـال 

يف حال وجود اأي مالحظة.
قبـــل اأن اأختم، لعلـــي اأذكر اأمرين، اأحدهمـــا اأذكره على 
ا�ســـتحياء، ويتعلـــق بحال م�ســـاجد تلـــك االأماكن؛ فال�ســـجاد 
ت�ســـدر منه روائـــح كريهة، وممزق، ويك�ســـوه الغبـــار، وحتى 
امل�ســـاحف ـ اإن وجدت ـ فهي ممزقة يف الغالب، وال ت�سلم من 

الغبار، ومو�سوعة يف �سناديق خ�سبية مهرتئة.
اأمـــا االأمر االآخر، فهو يحريين دائمًا، وال اأعلم �ســـببًا له، 
ويتعلق با�ستخدام البالط االأبي�ض يف جميع دورات مياه املرافق 
العامة، �ســـواء التابع منها للم�ســـاجد اأو االأ�سواق اأو املدار�ض! 
وقد فكرت مرارًا وتكرارًا، و�ساألت ذوي االخت�سا�ض واجلهلة 
يف هـــذا املجال، فلم اأجد جوابًا مقنعًا! وم�ســـدر ا�ســـتغرابي 
هـــو اإذا كان ذلك البالط اأو ال�ســـرياميك االأبي�ض يف منطقة 
مبللـــة باملياه، ومرتادو تلـــك االأماكن ياأتون اإليهـــا واأحذيتهم 
مليئـــة باالأتربـــة والغبار، ومبجرد مرورهم فـــوق تلك البالط 
ينقلـــب لونه وتظهـــر البقع فيـــه، واأنت بحاجـــة لعامل نظافة 
مي�ســـح املكان عند دخول كل �ســـخ�ض، وال فرق هنا بني اأحد؛ 



117

هكذا أفكر

فحذاء الغني والفقري مت�ســـاويتان، وكلتاهما حمملة بالغبار، 
واأنا اأقول َل ال ت�ستخدم االألوان الغامقة املطفية التي ال تظهر 

اآثار احلذاء؛ لعلها تخفي بع�ض االإهمال احلا�سل االآن؟!
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م�شاكني اأطفالنا

نحن كمجتمعات عربية نختلف عن غرينا من املجتمعات، 
فكل �ســـيء يتعلق بنا متعب ومرهق، فالرجل لديه من االأعباء 
االأ�سرية وااللتزامات االجتماعية ما تنوء بحمله الع�سبة من 
الرجـــال، وكذلـــك احلال مع املـــراأة التي لديها مـــن العادات 
واملتطلبات املرهقة الدخيلة ما يكفي جزء ي�سري منه الإ�سابتها 

با�سطرابات نف�سية مزمنة.
اأما اأطفالنا فحدث وال حرج، فالطفل منذ �سنواته االأوىل 
ي�ســـبح حمرومًا من اأبويه، الن�ســـغال االأب بق�ساء احتياجات 
املنزل يف النهار، واأداء حقوق الزمالء واالأ�ســـدقاء وال�ســـهر 
معهم يف الليل، وال�سيء نف�سه لالأم التي ان�سغلت بهموم كثرية، 

منها املنزل وال�سوق وزيارة االأهل واالأقارب وال�سديقات.
وما اأن يبلغ الطفل �ســـن ال�ساد�ســـة اأو ال�ســـابعة حتى تبداأ 
معاملته وكاأنه ابن ع�سرين �سنة، يقاد مع والده يف املنا�سبات، 
فيح�ســـر وي�ســـب القهوة وال�ســـاي، ويظن والده اأن فعله هذا 

�سيجعله رجاًل دون اأن يدري اأنه يحرمه طفولته.
اأمـــا العقـــاب احلقيقي للطفـــل فهو حني يدخل املدر�ســـة 
فيعطى من املواد التي حت�ســـو راأ�سه وت�ســـل ذهنه وتنعه من 
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التفكـــري، حتـــى ي�ســـب ويتخرج مـــن اجلامعة وهـــو على هذه 
احلال، دون اأن يدرك املعنيون باالأمر اأن هذه الطريقة خطاأ، 
واأن مطالبة الطفل اأو الطالب بحفظ معلومات لي�ض لها قيمة 
)واأق�ســـد هنا تلـــك املعلومات الزائدة عدميـــة النفع الديني 
والدنيـــوي(، بـــل واإلزامه حفظها حرفيًا وكاأنها قراآن، ي�ســـر 
بالطالب ويزرع فيه الروتني وي�ســـبب لـــه الكاآبة وامللل والنفور 
من املدر�سة. واأذكر اأن ابنة اأحد الزمالء كادت ت�ساب بعقدة 
مـــن مادة اجلغرافيا، ب�ســـبب اأن ت�ســـاري�ض عمان يف املنطقة 
ال�ســـمالية متعرجة، وت�ساري�ض االإمارات يف املنطقة اجلنوبية 
غري م�ســـتوية، فهي تخلط بني جنوب االإمارات و�سمال عمان، 
وم�ســـتوية ومتعرجـــة.. واأنا اأقـــول متعرجة اأو م�ســـتوية دافئة 
اأو معتدلـــة )اإحنـــا مالنا؟( وما الـــذي اأ�ســـافته الأي منا تلك 

املعلومات النا�سفة، غري ال�سداع؟!
الكالم حول هذا املو�سوع يطول، واأختم باآخر امل�ستجدات، 
وهـــو حرمان االأطفال من متعة ركوب ال�ســـيارة والتعرف على 
الطـــرق واالأماكـــن بعد مو�ســـة تركيب جهـــاز التلفـــاز فيها، 
فاأ�سبح الطفل لي�ض له هم اإال م�ساهدة خياالت "توم وجريي" 
يف كل مكان، اأما احلقيقة فال يراها اإال وقد فات االأوان، بعد 
اأن يكون قد ا�سطدم بالواقع املر، واأحمد اهلل اأن املجتمع لي�ض 

كله يفكر بالطريقة نف�سها.
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م�شتعجل

كنـــت اأحتـــدث مـــع موظـــف اال�ســـتقبال يف اأحـــد البنوك 
وفجاأة قطع حديثنا اأحد االأ�ســـخا�ض وهو يربز بطاقته ويقول 
للموظـــف: اإين طلبت جتديدها واأريد اأن اأعرف ما مت ب�ســـاأن 
ذلـــك. ومن �ســـدة حما�ض ذلك العميـــل والقلق البـــادي على 
وجهه ان�سرف اإليه املوظف وتركني واأخذ منه بطاقته ليقول 

له: اإن هذه البطاقة منتهية!.. 
فقال العميل: نعم اأعرف ذلك وطلبت جتديدها. 

فاأجابــه املوظــف: باأننا بالفعـــل اأ�ســـدرنا بطاقة بديلة 
ولكنك ل حت�سر ال�ستالمها فاأتلفناها.. 

فغ�شــب العميل وقــال: َل اتلفتموها!... وَل ل تنتظروا 
حتى اأح�سر واأت�سلمها؟ 

فقــال: املوظف اإن نظام البنـــك يعطي مهلة حمددة بعد 
اإ�سدار البطاقة فاإن ل يح�سر العميل ال�ستالمها اأتلفت. 

ف�شاألــه العميل: وكم املدة؟ ... كنـــت اأظن باأن البنك ال 
يعطي اأكر من اأ�سبوع وهذا ب�سبب القلق الذي كان باديًا على 
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وجه العميل وحما�ســـه وحر�ســـه وا�ســـتعجاله طلـــب البطاقة. 
ولكن الده�ســـة تلكتنـــي حني قال املوظف: بـــاأن البنك مينح 
العميـــل مهلة ثالثة اأ�ســـهر ال�ســـتالم بطاقته وبعـــد ذلك يتم 

اإتالفها.
 فقال العميل وما احلل االآن؟ 

فقال املوظف ن�سدر لك بطاقة اأخرى. 
ف�شاأله العميل: وهل باالإمكان اأن تكون جاهزة غدًا؟ 

فقال املوظف: اإن ذلك غري ممكن. فاأخذ العميل يتحايل 
عليه ويرجوه لينجزها غدّا وعندها ان�ســـرفت من عند ذلك 

املوظف وال اأعلم ما تو�سال اإليه.
وحقيقـــة حـــني تتاأمل يف حال ذلك ال�ســـخ�ض امل�ســـتعجل 
جتد و�ســـعه م�ســـحكًا اأكر من اأي �ســـيء اآخر فهو م�ســـتعجل 
االآن ويجب اأن تق�سى حاجته يف احلال بينما احلاجة مق�سية 
قبل عدة اأ�سهر ول يباِل بها وتنا�سى اأن �سياأتي وقت يحتاجها 
فيحـــرج نف�ســـه ويحرج غريه ب�ســـبب ذلك. وهـــذا يقودنا اإىل 
حماولة معرفة ال�ســـبب يف اال�ســـتعجال الذي ندير به �ســـوؤون 

حياتنا وكاأننا جبلنا على ذلك.
فلو قدت �ســـيارتك يف اأحد الطرق الرئي�سية يف اأي مدينة 
من مدن اململكة لوجدت النا�ض تقود �سياراتها ب�سرعة جنونية 
غـــري طبيعية ولو �ســـاألت اأحدهم عن ال�ســـبب لقـــال لك باأنه 
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م�ســـتعجل ولكن ماذا لديه؟..... ال �ســـيء وكثـــري منهم يقود 
ب�ســـرعة جنونية ولو تبعته لوجدته يف طريقه اإىل اال�ســـرتاحة 
للجلو�ض مع ال�سلة وت�ســـييع الوقت يف اأمور لي�ست بذات قيمة 
- واإن كان ذلك عائدًا اإىل ال�ســـخ�ض نف�ســـه - ولكن اأن ن�سري 
بهذه ال�ســـرعة اجلنونيـــة حني نريد الذهاب اإىل اال�ســـرتاحة 

فهذا خلل يجب معاجلته.
اأي�سًا فنحن جمتمع م�ستعجل ولي�ض عنده وقت حتى حني 
ياأكل الطعام فتجدنا ن�سع كل �سيء على املائدة وخالل دقائق 
نكون "م�ســـفني" كل �سيء ورمبا يقول اأحدنا اإن ذلك طبيعي 
الن�ســـغالنا باأمور اأخرى كرغبة ال�ســـخ�ض بالراحة بعد االأكل 
اأو ق�ســـاء �ســـغل وغريه، ولكن مبا اأن هذا طبـــع ل ولن ننفك 
منه فنحن منار�ســـه ب�سكٍل فطري، فلو ذهب اأحدنا مع اأبنائه 
اإىل اأحد املطاعم بق�ســـد تغيري اجلو، فاإن اأول ما ي�ساأل عنه: 
كم �سي�ستغرق اإعداد الطعام وجتهيز الطلب ثم ياأكله ب�سرعة 
وين�سرف دون اأن يتلذذ وي�ستمتع باملكان، خا�سة واأن اخلروج 

ق�سد منه تغيري اجلو والنزهة اأكر منه اأكل و�سبعة.
وحقيقة اأن مما يثري ف�ســـويل وده�ستي يف اآن واحد حني 
اأذهـــب اإىل اإحدى املحافظات ال�ســـغرية واأجـــد النا�ض تقود 
ب�ســـرعات جنونية وم�ستعجلة على ال �ســـيء خا�سة واأن االأمر 
ال يتطلـــب اأكر مـــن خم�ض دقائق يف الغالـــب لتنتقل من اأبعد 

نقطتني عن بع�سهما يف تلك املحافظات.
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اإن توترنـــا وت�ســـنجنا وانت�ســـار اأمرا�ض الع�ســـر املزمنة 
يف الكثـــري منا خا�ســـة ارتفاع ال�ســـغط وال�ســـكر لهـــي عائدة 
يف املقـــام االأول اإىل طريقتنـــا يف التعاطـــي مـــع احلياة، فكل 
�ســـيء لدينا م�ســـتعجل، ويف احلال، مع اأننا لـــو اأخذنا االأمور 
وتعاطينـــا معهـــا برتٍو اأكر الأ�ســـبحت نفو�ســـنا اأطيب، ولزال 
عنـــا الكثري من التوتر والأغلقت كثري من العيادات التي تعالج 
اأمرا�ض الع�سر املزمنة والنخف�ست وارداتنا من االأدوية اإىل 
الن�ســـف، ولكني اأظن اأن تغيـــري هذا احلال يحتاج اإىل جهود 
حثيثة و�ســـنني طويلة، ولكن اإىل اأن يتم ذلك حاول اأن ت�سبط 
اأع�ســـابك، وال تلـــم اأحدًا حني يحاول اأخـــذ دورك اأو يفزعك 
حني يحاول جتاوزك ب�ســـيارته اأو عدم م�ســـاعدتك حني تكون 
بحاجة للم�ساعدة يف اأحد اخلطوط ال�سريعة، فالكل م�ستعجل 
ولي�ض لديـــه الوقت الكايف، والنتيجة مع كل هذا اال�ســـتعجال 

واالن�سغال اأن ما مت اإجنازه )�سفرًا(.
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يوم لك واأخر عليك

الدنيا ال تدوم على حال، ول يعط اأحد قط عهدًا بالنعيم 
الدنيوي الدائـــم، فحتى واإن كان ظاهر حـــال بع�ض االأغنياء 
ال�ســـعادة والهناء والتنعم مبا هم فيه مـــن رغد عي�ٍض واأموال 
وخدم وح�ســـم، اإال اأن حقيقة اأمـــره تختلف تامًا عما يظهره 

حاله.
فجائع الدهر األوان منوعـــة          وللزمــان م�سرات واأحزان
وهذه الدار ال تبقي على اأحدٍ   وال يدوم على حاٍل لها �سان

وكم من اإن�سان عا�ض يف نعيم وبحبوحة من العي�ض يتمناها 
كل من �سمع به، اإال اأن االأحوال ال تدوم، فاإما اأن ي�سلب نعيمه 
فجاأة، وبني ع�ســـية و�ســـحاها، واإما اأن تاأتي �ســـروف الدهر 
فت�ســـتلب منه، لي�ض ما ميلك، بل لـــذة التمتع مبا ميلك، وهذا 

لعمري اأ�سد واأق�سى من �سابقه.
وبالطبـــع فال�ســـواهد علـــى النمـــوذج الثـــاين كثـــرية وال 
حت�سر، فكم من اإن�سان عا�ض يف هذه احلياة عي�سة من يظن 
اأنه خملد، حتى اأتته ال�ســـيخوخة واملر�ض والعجز ف�سلبت منه 
لذاته وتركته يف حال تزوغ عيناه يف نعيم ال ينتفع منه ب�سيء، 
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وكاأنه ال�ســـراب الذي يح�ســـبه الظماآن ماء حتـــى اإذا جاءه ل 
يجده �سيئًا!

واإين حقيقـــة الأعجب مـــن اثنني..! اأولهمـــا، رجل اأعطي 
من�ســـبًا دنيويًا فبغى وجتـــرب وتكرب واآذى من حتت واليته ول 
يخ�ـــض اهلل فيهـــم، مع يقينـــه اأن هذه منا�ســـب زائلة يف وقت 
حمدد وبقرار ب�ســـري ي�سدر يف حلظة وي�ســـلب املن�سب، ثم 
يعـــود ذاك املتغطر�ض �سخ�ســـًا اأقـــل من عـــادي ال يلوي على 

�سيء.
اأمـــا االآخـــر فهو ذلك ال�ســـخ�ض الـــذي اآتاه اهلل ملـــكًا اأو 
من�ســـبًا اأو مااًل خال�سًا له فقط، ال ي�ســـاركه فيه اأحد، فبذل 
عمره واأفناه يف احلفاظ على ما اأوتي وزيادته، ول يعمل �سيئًا 
يبقي له ذكرى ح�ســـنة بني النا�ض وينفعـــه بعد مماته، ويكون 
عزاء له يف �ســـيخوخته وهرمه، يوم يـــرى كاًل ياأكل من خريه 
ما لـــذ وطاب من املاآكل اإال هو، فياأكل قطعة خبز ياب�ســـة وما 

�سابهها من اأطعمة رمبا ال تر�سي املعدم الفقري.
وبالطبـــع فم�ســـاألة دوام احلـــال، كمـــا قيل، مـــن املحال، 
وهـــي متغرية، اإما اأن يخ�ســـر االإن�ســـان ماله فيفقـــر، اأو يهرم 
وي�ســـقم فين�ســـغل عما لديـــه، اأو ياأتـــي من ي�ســـتلب منه ملكه 
ا�ســـتالبًا وياأخذه عنوة، و�سواهدها كثرية، واآخرها ما ح�سل 
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يف العراق حني رفع اهلل اأقوامًا بعد اأن و�ســـع اآخرين، و�ســـار 
املُطاِرُد طريدًا وال�سجان �سجينًا. 

وفـــوق النكبة ما هو اأ�ســـد منها وقعًا واأكـــر اإيالمًا، وهي 
�ســـماتة ال�سامتني املرتب�ســـني بال�ســـقطة، وينتظرونها لتاأتي 
بهذه الطريقة التي ال ميكن اأن تاأتي باأح�سن منها لهم. خا�سة 
واأن من �ســـقط كان قد ظلم ونهب وعادى وجترب وطغى ولي�ض 

له من االإح�سان ما ي�سفع له.
ومع اأن ال�ســـقوط مهمـــا كان مريرًا، اإال اأنه بع�ســـه اأخف 
وطاأة من بع�ض، فلو نظرنا �سقطة "الربامكة" وكيف نكل بهم 
"هارون الر�سيد" حيث قتل "جعفر بن يحيى" و�سلبه و�سجن 
اأبـــاه واأخاه و�ســـادر اأموالهـــم، اإال اأنهم كانوا قد �ســـنعوا من 
املعروف ما حفظه لهم النا�ض حتى بعد �ســـقوطهم وا�ستالب 
اأمالكهم، ومنه قول ال�ســـاعر "الرقا�ســـي" يرثـــى "جعفرًا"ـ  

وهو من اأجمل ما قيل يف الرثاء ـ حيث يقول:
اأمــــا واهلل لوال خـــــــوف وا�ٍض    وعني للخليفــــــــــة ال تنـــــــاُم
لطفنا حول جْذِعك وا�ستلمنا    كما للنا�ض باحلجر ا�ستالُم

وقد اأغ�سبت تلك االأبيات "الر�سيد" حتى و�سل به االأمر 
اإىل ا�ســـتدعاء "الرقا�ســـي" و�ســـاأله كـــم كان يعطيك جعفر؟ 

فقال: األف دينار كل �سنة، فاأمر له الر�سيد باألفي دينار.



127

هكذا أفكر

 وهنـــا مـــا اأريد الو�ســـول اإليـــه، فاحلال متغـــري ال حمالة 
چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ )140( �ســـورة اآل عمـــران. 
وامللـــك زائل، وال�ســـباب اإىل �ســـيخوخة، والعافية اإىل �ســـقم، 
ولكن ال�ســـوؤال: هل يقال خرٌي �ساعة الوداع وبعدها؟ اأم يكتفي 

اأقلهم ت�سفيًا بقوله: "ال ُرّد"؟!
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حل م�شكلتك عندي

ال نحب اأن ي�ستع�ســـي علينا اأي �ســـيء مهمـــا كان، فنقف 
اأمامه مكتـــويف االأيدي، غري قادرين على التعامل معه. ونحن 
حيال ذلك اإما اأن ن�ساأل متخ�س�سًا اأو خبريًا اأو جمربًا، واأحيانًا 
نبادر اإىل التجربة باأنف�ســـنا لن�سبح من اأول حماولة من ذوي 
االخت�ســـا�ض، حتـــى لو ل يكن لدينا التجربـــة الكافية، املهم 
اأننـــا جربنا وتو�ســـلنا اإىل نتيجة، بغ�ض النظر عن �ســـالمتها 
وحتـــى لو كانت جمدية، اإال اأننا نقوم بطرح ب�ســـاعتنا لالآخر 
وال نفكر يف الطريقة الطويلة التي �ســـلكناها للو�سول اإىل تلك 

النتيجة فرمبا كان هناك طرق اأخرى اأ�سهل واأق�سر.
وعندمـــا مير�ـــض اأحدنا فاإنـــه غالبـــًا قبل الذهـــاب اإىل 
الطبيب املخت�ض ي�ســـاأل اأقاربه اأو معارفه اأو جريانه عن تلك 
العلـــة فيطرحون لـــه جتاربهـــم وكل يوؤكد له اأن راأيه �ســـائب 
وعليـــه اأن يع�ض عليه بالنواجذ وال يلتفت الآراء االآخرين وعلى 
�ســـبيل املثـــال ال احل�ســـر اأذكر اأن اأحد االأ�ســـخا�ض اأ�ســـابته 
اآالٌم يف قدمـــه وكان يعـــاين من ذلك اإىل درجـــة حرمانه من 
النوم فا�ست�ســـار بع�ض اأقاربه ون�ســـحوه بالكي – مع اأن اأخر 
العـــالج الكـــي – اإال اأن اأولئـــك يغفلـــون عـــن ذلـــك بحجة اأن 
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لهم جتربـــة مماثلة جربوا معها كل �ســـيء وما نفع غري الكي 
ومن هـــذا املنطلق فهم يحاولون اخت�ســـار الطريق عليه اإىل 
الكي، مبا�ســـرة رغـــم جهلهم اأن احلالة خمتلفة رغم ت�ســـابه 

االأعرا�ض. 
ذهـــب �ســـاحبنا وجرب الكي وتلوع من �ســـدة نـــار الدنيا 
واأق�سم بعدها اأن ال يع�سي اهلل قط من �سدة ما ذاق من اآالم 
هي اأ�ســـد األف مـــرة من معاناة القدم، ورغـــم ذلك ل يخرج 
بنتيجة وحني �ســـاءت حالته وا�سطر اإىل اأخر العالج يف نظره 
وهو الذهـــاب اإىل الطبيب املخت�ض الـــذي من خالل خرباته 
وجتاربه اأفاده اأن امل�ســـكلة لي�ست يف قدمه رغم اأن االآالم فيها 
ولكن ال�ســـبب يعود اإىل انزالٍق غ�ســـرويف اأ�سفل الظهر يحتاج 
اإىل عملية جراحية قد ت�ســـتغرق ثالث اأو اأربع �ســـاعات ويعود 
بعدهـــا كمـــا كان وهو بال�ســـبط ما ح�ســـل ومن خـــالل تلك 
التجربـــة خـــرج بفائدة عظيمة وهـــي: اأن ي�ســـري على كل من 
طلب ن�ســـيحته اأن يذهـــب اإىل الطبيب املخت�ـــض فهو االأقدر 

على ت�سخي�ض احلالة.
ون�سيحة �ساحبنا تلك ل تاأِت من فراغ وو�سوله اإىل تلك 
النتيجة جاءت بعد معاناة ا�ستمرت ب�سعة اأ�سهر، بداأت باآالم 
املر�ض نف�سه ثم اآالم الكي واأخريًا اآالم العملية اجلراحية ولو 
اأنـــه ذهب اإىل الطبيب منذ البداية رمبا مكنه ذلك من تاليف 
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كل تلـــك االآالم ولكـــن الذهاب اإىل غـــري ذوي الراأي واخلربة 
واالخت�ســـا�ض واإن كان اأ�ســـهل واأوفـــر حيـــث جتد من ي�ســـري 
عليك من اأ�سحاب التجارب ال�سابقة يف كل مكان وال يطلبون 
مقابل خدماتهم �ســـيئًا ولكنها مرة ت�ســـيب ومرات ال ح�سر 

لها تخيب. 
ومن احلاالت التي يجتهد فيها كثرٌي من النا�ض ويت�سرعون 
يف ت�سخي�ســـها تلـــك املتعلقة بنفور الزوجـــني اأو اأحدهما من 
االآخـــر، ومبجـــرد حدوث مثل ذلـــك يجزمون بـــاأن هناك من 
عمل �سحرًا لهما بق�سد التفريق بينهما، واإليكم هذه الق�سة 
كمثال على بع�ض احلاالت التي ت�ســـخ�ض بطريقة خاطئة من 
ذوي التجـــارب الناق�ســـة حيـــث كان يعاين اأحد االأ�ســـخا�ض 
املتزوجني حديثًا من نفوره من زوجته وبغ�ســـه لها ولكن حني 
يبتعد عنها ب�سع دقائق �سواء خارج املنزل اأو يف اإحدى الغرف 

االأخرى ي�ستاق اإليها وي�سعر مبحبته لها. 
وكالعادة ذهب �ساحبنا اإىل والدته ومن يثق به من اأقاربه 
واأ�ســـدقائه حيث اأفتوه باأنه م�ســـحور وهذه بالفعل من الوهلة 
االأوىل من عالمات ال�سحر، ونف�ض الفتوى تلقتها الزوجة من 
اأقاربهـــا ومعارفها ذهبوا لكل من يدعـــي تعامله مع مثل تلك 
احلـــاالت ولكن دون نتيجة وبعد اأن يئ�ســـوا اأ�ســـار عليهم اأحد 
اأ�ســـدقائه اأن يذهبوا اإىل طبيٍب نف�ســـي  لعلهـــم يجدون لديه 
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اإجابة �ســـافية. تردد الرجـــل يف البداية خ�ســـية اأن يقال عنه 
جمنـــون العتقاده اأن من يذهب اإىل الطبيب النف�ســـي البد اأن 
يكون جمنونًا اأو به عاهة نف�ســـية م�ستع�ســـية، وهذا االعتقاد 

موجود لدى معظم اأفراد املجتمع الذي يعي�ض فيه. 
املهم اأن الرجل ل ي�سرب وقال يف نف�سه اآخر العالج الكي 
والذهـــاب اإىل الطبيب النف�ســـي هو الكي يف نظـــره، وبالفعل 
ذهب اإليه وحني �ســـرح له حالتـــه طلب منه الطبيب اأن يعطيه 
تف�ســـياًل حلياته منذ البداية واأن يحدد له بال�سبط متى بداأ 
ي�ســـعر بالنفور من زوجته. فاأخربه الزوج: اأنهم �ســـافروا اإىل 
اإحـــدى البلدان االأوروبية وحني و�ســـلوا الفندق اأتاهم موظف 
اال�ســـتقبال واأخذ منهـــم احلقائب ومنها حقيبة �ســـغرية بها 
النقود وتذاكر وجوازات ال�ســـفر واأنه حـــني تاأخر عليهم نزل 
اإىل اال�ســـتقبال الرئي�ســـي و�ســـاأل عن ذلك املوظف فاأخربوه: 
باأنه ال يوجد لديهم اأحد بتلك االأو�ساف. فعلم الرجل اأنه قد 

وقع �سحية لعملية �سرقة يف و�سح النهار.
وبالطبع كان الرجل يرتدد بني الغرفة واال�ستقبال ويحدث 
زوجته ويخربها مبا يجري، وي�ســـب وي�ستم، واحلالة النف�سية 
كانت �ســـيئة جدًا، واأكر ما كان يـــراه يف تلك االأثناء هو وجه 
الزوجة الذي الت�ســـق بتلك احلالة البائ�سة بالن�سبة له وحني 
عـــاد اإىل بلـــده اأ�ســـبح كلما راأى وجـــه زوجته يح�ض بال�ســـيق 
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وال�سجر بنف�ض الدرجة التي كان ي�سعر بها اأثناء املوقف دون 
اأن يدرك حقيقة االأمر فاأ�سبح الوجه يذكره بتلك االأحا�سي�ض 
ال�سيئة، حتى �سار ينفر من امل�سكينة دون اأن يدرك اأٌي منهما 

حقيقة االأمر. 
عرف الطبيب امل�ســـكلة واأنها ب�سيطة جدًا ولي�ست معقدة 
كما كان يظن جميع من �ســـمع بها ولي�ض هناك �سحر وال عمل 
للتفريـــق واالأمر ال يتعدى ارتباط وجـــه الزوجة بذلك املوقف 
التعي�ض بالن�ســـبة له ول يكن االأمر يحتاج من الطبيب �ســـوى 
جل�ســـة واحدة ليزيل ذلك االرتباط وتعود االأمور اأف�ســـل مما 
كانت عليه. وهنا اأ�سد على يد كل واحد لديه م�سكلة اأو معاناة 
اأن يذهب اإىل املخت�ض مل�ســـاعدته، وال باأ�ض اأن ي�ست�سري بع�ض 
معارفـــه اأو مـــن يثق به ولكـــن ال يعمـــل براأيهم مطلقـــًا ولكن 
ي�ست�ســـريهم من باب اال�ســـتئنا�ض باآرائهم فقط؛ فهم لي�ســـوا 
متخ�س�ســـني ولي�ـــض بال�ســـرورة اأن تكون حلول م�ســـكالتهم 

منا�سبة لك اأنت اأي�سًا.
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موؤامــــــــــــــرة

اعتادت اأمتنا علـــى حتميل غريها اأخطاءها، حتى ليظن 
بع�ض من ينتمي لهذه االأمة اأن نف�ســـه مع�ســـومة عن اخلطاأ، 
فكل ما يفعله �ســـواب، وما يقوله عني احلق.. ولكن هناك من 
يوّجه االأحـــداث من خلـــف الكوالي�ض باجتاه اآخر لت�ســـطدم 
مبراده وتخالفه، فتف�سل خمططاته وحتول بينه وبني النجاح، 
وهـــذا يكفي بالن�ســـبة لـــه لينام قريـــر العني بال ح�ســـيب وال 
رقيـــب؛ الأنه كما يتوهم يعمل بجـــد واجتهاد واإخال�ض وتفان، 
ولكن جتري رياح املتاآمرين املرتب�ســـني مبا ال ت�ســـتهي �ســـفن 

اإخال�سه وتفانيه وطموحاته واآماله.
وامل�سكلة اأن هذه العادة القبيحة بداأت باأفراد ثم جماعات 
فمجتمعات، حتى اأتت على ج�ســـد االأمة كله فنه�ســـته ول تبق 
منـــه �ســـيئًا. فنحن كاأمة م�ســـلمة ال نريد اأن نعـــرتف بتخلفنا 
وتقهقرنا اإىل ال�ســـفوف اخللفيـــة، واإن فعلنا فلـــن نقر باأننا 
�سبب ذلك، و�سنعزوه اإىل غرينا، اأعدائنا واأعداء ديننا الذين 
ل ين�سغلوا مبا يكفل رقيهم وتقدمهم؛ بل زادوا عليه ما ي�سهم 

يف جهلنا و�سعفنا وذلنا.
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والأن هذه ال�سفة تاأ�ســـلت يف نفو�ض االأفراد، حيث بداأت 
على ا�ستحياء فتلقوها فرادى، ثم نظر كل منهم حوله فراآها 
يف اأقرانه، فوقرت يف نف�ســـه وتاأ�ســـلت و�ســـار يت�ســـلح بها يف 
كل زمـــان ومكان، حتى خذلتـــه وثبطته واأقعدته عن كل عمل، 
واأ�ســـبح يتوهـــم بوجود مـــن مينعه من فعل ما فيه م�ســـلحته 

ومنفعته. 
ولـــو اأمعنـــا النظر يف حـــال كثري من اإخواننا يف رم�ســـان 
على �ســـبيل املثال، وتقاع�ســـهم عن الطاعات واإقاللهم منها 
وركونهم اإىل امل�ســـهيات وامللهيات، لدرجة لو �ســـاألت معها اأيًا 
منهـــم عن ذلك لقال لك: اأخزى اهلل ال�ســـيطان!.. فهو الذي 
يحـــول بينـــي وبني فعل اخلري اأعوذ باهلل منـــه!.. وادع اهلل يل 
يـــا اأخـــي اأن يفك اأ�ســـري منه ولو علـــى االأقل يف هذا ال�ســـهر 

الف�سيل.
تظنون اأين اأبالغ يف كالمي، ويعلم اهلل اأن هذا حال الكثري 
من �ســـبابنا فتيانـــا وفتيات، ومـــا علموا اأن مـــن يظنون اأنهم 
مينعونهم وي�سدونهم عن فعل الطاعات، ماأ�سورون ومكبلون 
ال ي�ســـتطيعون منهـــا فكاكا وال عنها مهربًا طوال هذا ال�ســـهر 
الكرمي، ولكنهم تلذذوا باملع�ســـية فتخاذلـــوا عن الطاعة ثم 
التم�سوا لذواتهم العذر برمي ال�سيطان مبا حل بهم، واتهموه 

باأنه وراء احليلولة بينهم وبني الطاعة.
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والأن املـــوىل عـــز وجـــل يعلم مكـــر ابن اآدم وتل�ســـه من 
م�سوؤولية حتمل اخلطاأ، فقد اأراد املوىل عز وجل اأن مينح ابن 
اآدم فر�ســـة التقرب اإليه وعبادته ب�ســـكٍل اأف�سل، واأوحى اإليه 
بحب�ض ال�ســـياطني عنه، فال حجة لديـــه االآن، ولن يعيقه اأحد 

عن عبادة اهلل.
ولكن مع االأ�سف فبداًل من اأن ي�ستغل العباد هذه املنا�سبة 
لريتقوا وي�سموا باأنف�ســـهم، حدثت عند البع�ض انتكا�سة اأ�سد 
واأخطر من ذي قبل، وانك�سفوا على حقيقتهم، وتعرت اأنف�سهم 
وما فيها من �سوء يفوق ما لدى جمموعة من ال�سياطني، وثبت 
لهم - اإن هم تنبهوا لذلك - اأن املت�سبب يف وقوعهم باملعا�سي 
لي�ض ال�ســـيطان، بل اأنف�ســـهم التي ل تعتـــد اخلري ول تدرب 
عليـــه، وحني تولت القيـــادة وحدها قادت بتهور، وات�ســـح اأن 
ال�ســـياطني كانت اأقل اندفاعًا وتهورًا منها، واإال ما تف�سريكم 
لهذا ال�سخب من امللهيات وامل�سهيات يف هذا ال�سهر �سوى اأن 

معظم االأنف�ض اأمارة بال�سوء.
ولعلكم تعودون اإىل جميع الع�ســـاة والفا�سقني الذين ورد 
ذكرهم يف القراآن، حيث ن�ســـبت معا�ســـيهم اإىل اأنف�ســـهم ال 
اإىل �ســـياطينهم، بدءًا بقابيل الذي طوعت له نف�سه قتل اأخيه 
فقتله فاأ�ســـبح من اخلا�ســـرين، مـــرورًا بامـــراأة العزيز التي 
ل تـــربئ نف�ســـها واعرتفـــت اأن النف�ض اأمارة بال�ســـوء، وحتى 
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ال�ســـامري عندما �ســـنع العجل لبني اإ�سرائيل، ل ين�سب تلك 
الفعلة لل�سيطان بل قال: اإن نف�سه �سولت له ذلك ففعل.

اأما بالن�ســـبة لنا فما زلنا نرمي اأخطاءنا وف�سلنا و�سعفنا 
وخنوعنـــا علـــى غرينا، حتى تق�ســـرينا يف رم�ســـان نقول اإنه 
ب�ســـبب ال�ســـياطني التي ال حول لهـــا وال قوة، بعد اأن حب�ســـها 
خالقها و�سرفها عن جميع بني اآدم طوال �سهٍر كامل، فطوبى 
ملن ا�ستثمر هذه الفر�سة ال�سانحة، ويا اأ�سفى على من �سيعها 

فلم ي�ستغلها!!
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اأحداث ت�شلب الألباب

حقيقة اإن من يتابع ما يدور يف هذا الكون من اأحداٍث يقف 
حائرًا ومت�ســـائاًل عن الذي يجري بالتحديد، ومل�سلحة من؟! 
فكل يوٍم تفجري هنا وتدمرٌي هناك واإزهاق اأرواٍح بريئة واإراقة 
دماٍء مع�سومة، فمن الريا�ض اإىل بغداد، ومن ا�سطنبول اإىل 
�سرم ال�ســـيخ، ومن لندن اإىل كابول، ومن بريوت اإىل مدريد، 
وكل ذلك يحدث ومليارات االأ�سخا�ض تطالع وتتابع ما يحدث، 

ويت�ساءلون حول من يقف وراء تلك االأعمال ومن امل�ستفيد!!
هذا مع ما تروجه و�ســـائل االإعالم العامليةـ  والغربية على 
وجه اخل�ســـو�ض ـ من اأن جميع تلـــك االأعمال االإرهابية يقف 
وراءها م�ســـلمون يخططون ويدبرون ويتعبدون اهلل مبثل تلك 
االأعمـــال، وي�ســـتغلونها لفر�ض اآرائهم ومعتقداتهـــم، فاإننا لو 
�ســـلمنا مبا يقولون اأو على االأقل ا�ســـتمر �ســـمتنا كما هو عليه 
االآن، فاإنـــه مـــن غري املنطقي اأن ت�ســـب كل تلـــك االأعمال يف 
خزينة االإ�سالم واأهله، فامل�ستفيد وا�سح للعيان واملت�سرر من 
ذلك امل�ســـلمون فقط، واإذا كان االأمر كذلك فكيف ن�ســـلم بل 
ويردد بع�ســـنا ما تروج له بع�ض و�ســـائل االإعالم الغربية من 
اأن مـــن يقف وراء تلك االأعمال م�ســـلمون؟! كيف بربكم يقوم 
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�ســـخ�ض بعمل ين�سب �ســـرره عليه فقط؟! فاإن قلنا: اإن ذلك 
قابـــل للحـــدوث مرة واثنتـــني وحتى ثالث مـــرات فلن يحدث 

ذلك ب�سكٍل دائم.
يعلم اهلل اأننا يف و�ســـع ي�ســـيب احلليم باحلرية ب�ســـبب 
كـــرة ما يـــرتدد حول قيـــام اأبنـــاء االأمة بـــكل تلـــك االأعمال 
االإرهابيـــة التي لي�ض لنا م�ســـلحة اأو منفعة منها ال من قريب 
وال من بعيـــد ولكرة الفرق االإ�ســـالمية واختالفها وتباعدها 
عن بع�ســـها وانعدام التوا�ســـل والتحاور فيما بينها؛ بل وفقد 
الثقة وتبادل االتهامات بني احلني واالآخر، كل ذلك خلق بيئة 
منا�ســـبة لنقف حيارى ن�ســـدق كل ما يقال عّنا وعن اإخواننا 
واأمتنـــا، وهذا ما اأراده اأعداء االأمة وخنعنا له وان�ســـغلنا عنه 
بتبادل االتهامات واالختالف يف اأموٍر ال عائد منها وال فائدة، 
خا�ســـة حني تقا�ض باخل�ســـائر التي تكبدناها طوال الفرتات 

املا�سية وحتى االآن.
والغريـــب اأن مـــن اأبنـــاء امل�ســـلمني املقلديـــن مـــن يلقـــي 
االتهامـــات على اإخوانه جزافًا حتـــى دون التحقق من اأن من 
قـــام بتلك االأعمـــال م�ســـلمون حقًا، وعلـــى �ســـبيل املثال بعد 
تفجـــريات "لنـــدن" خرج بع�ـــض املحللني العرب بعـــد دقائق 
من التفجريات ينددون وي�ســـجبون ويطالبون باإ�سالح اأحوال 
امل�ســـلمني ومناهجهـــم ومراقبـــة املدار�ـــض وحلقـــات حتفيظ 
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القـــراآن واملراكـــز ال�ســـيفية، ويف املقابل قال رئي�ض �ســـرطة 
اإنه ال يتهم اأحـــدًا بتلك التفجريات واإنه ال يعتقد  "لنـــدن": 
اأن االإ�سالم وتعاليمه حتث على العنف، واأ�ساف اأن من يرتكب 

تلك التفجريات مدعيًا اأنها با�سم االإ�سالم فلي�ض مب�سلم.
ومن هـــذا املنطلـــق فـــاإين اأنـــادي اإخـــواين واأحثهم على 
االلتفـــاف واجتنـــاب الفرقـــة والتناحر؛ من اأجـــل رفعة االأمة 
ورقيها، اأو على االأقل حماية لها من اأعدائها الذين ال يفوتون 
الفر�ســـة وي�ســـتغلون كل خالف ويجريونه مل�ســـلحتهم، فاهلل 
اهلل اأن يوؤتى االإ�ســـالم من قبلك اأخي، فتنازل و�ســـِح ولو على 
االأقل يف الفرتة الراهنة التي نحن فيها اأحوج ما نكن للتكاتف 
والتعا�سد والوقوف �سفًا واحدًا يف وجوه االأعداء الذين بداأوا 
ينه�ســـوننا من كل جانب، ولكن كل ذلك لن ي�ســـرينا اإن نحن 
ا�ســـتيقظنا وتنبهنـــا ملا ي�ســـعون اإليـــه واحتدنا حلمايـــة اأمتنا 
وحفظ كرامتها وا�ستعادة اأجمادها، وهذا ما �سيح�سلـ  باإذن 
اهلل ـ ون�ساأله اأن ي�سرفنا بتحقيق ذلك باأيدينا قبل اأجيال تاأتي 

بعدنا تكون اأف�سل مّنا.
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البداية املنظمة

م�ســـكلة معظم اأعمالنا اأنهـــا تبداأ بداية ع�ســـوائية، فيها 
الكثري من االرجتالية، دون درا�سة اأو تخطيط، وكاأننا نخطط 
الإف�سال م�ســـاريعنا، وهذا ما يقوله املثل: حني تبداأ م�سروعك 

دون اأن تخطط له، فكاأنك تخطط الإف�ساله. 
ومع االأ�ســـف فالكثري منا اعتاد على اال�ستعجال وحماولة 
اإنهاء العمل ملجرد اخلال�ض منه، ال لتحقيق نتائج من ورائه. 
كمـــا اأن هناك من يحاول تنظيم عمله، ولكن مع االأ�ســـف 
ينظم بطريقة ع�سوائية؛ فبمجرد ما يبداأ م�سروعًا �سغريًا اأو 
كبريًا يذهب اإىل معارفه اأو اأ�ســـدقائه من اأ�ســـحاب امل�ساريع 
امل�ســـابهة، ويطلب منهم منحه ن�سخا من خططهم وهياكلهم 
التنظيميـــة، ثم يقـــوم بتطبيقها على م�ســـروعه، بغ�ض النظر 

عن الفروقات بني امل�سروعني من حيث احلجم واالأهداف.
وكثريًا ما اأف�ســـدت م�ســـاريع حيوية هامة؛ ب�ســـبب �ســـوء 
اإدارة القائمني عليها وا�ستعجالهم وتكا�سلهم عن ر�سم خطط 

متوافقة مع حجم امل�ساريع التي ينوون تنفيذها.
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وللعلم، فاإن اأحد اأهم االأ�ســـباب التي توؤدي لف�ســـل الكثري 
من موؤ�س�ســـاتنا اخلدمية اأو عـــدم قيامها باالأدوار املناطة بها 
علـــى الوجه املطلوب عائٌد يف املقام االأول اإىل حماولة التقليد 

يف الهياكل واخلطط وبالتايل اأحجام املوازنات.
فتجد الكوادر الب�ســـرية والوظائف وامليزانيات ال تتواكب 
مـــع االأهداف املراد حتقيقها، ولكنها و�ســـعت ملجرد اأن يقال 
لدينا من�ســـاة �ســـخمة بها الع�ســـرات من العاملني، الذين يف 
الغالب يكفي اأحدهم ليقوم بعمل جمموعة وتوفري تلك االأموال 
الطائلة من املرتبات والبدالت لت�ســـرف على ما يخدم تنفيذ 

الربامج املو�سوعة وحتقيق االأهداف املعلنة، اإن وجدت!
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فكر اإداري متطرف

ال يخلـــو اأي جمتمع من اأ�ســـخا�ض ذوي اأفـــكار متطرفة، 
فهوؤالء االأ�ســـخا�ض ال يقبلـــون الراأي االآخر وال يتعاي�ســـون مع 
من يخالف اأفكارهم وتوجهاتهم، ويحاولون ب�ســـتى الو�ســـائل 
وال�سبل االأ�سرار مبعار�سيهم اأو خمالفيهم الراأي واالعتقاد، 
بل قد ي�سل االأمر بهوؤالء املتطرفني اإىل قتل املخالفني انتقاما 

منهم.
ويف املجـــال الوظيفي هنـــاك نوعية من املـــدراء يحملون 
يقبلـــون بوجهـــات نظـــر  التفكـــري ذاتهـــا، فهـــم ال  طريقـــة 
مروؤو�ســـيهم، ويعتقـــدون اأن املروؤو�ـــض يجـــب عليـــه اأن يذعن 
لرئي�ســـه ويتبعه يف كل �سيء حتى يف طريقة التفكري، بل ومن 
امل�سلم به لديهم اأن املروؤو�ض لي�ض من حقه خمالفة رئي�سه يف 
اأي مو�سوع كان، ويجب عليه اأن يعرف ما يريده مديره ويقوم 

بتنفيذه بل ويوؤمن به ويعتقده.
واإن ل يذعن املوظف اأو املروؤو�ض لذلك يقوم امل�ســـوؤول اأو 
املدير بت�ســـيد اأخطائه وزالته وتدوينهـــا وتوبيخه عليها، فاإن 
اأجـــدى ذلك كان بها، واإال فاإنه يجرب طريقة اأخرى تتمثل يف 
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ت�ســـيد االأخطاء والزالت مهما كان حجمها وحفظها يف ملفه 
ومن ثم الرفع عنه للجهات العليا يف ال�ســـركة اأو املوؤ�س�ســـة اأو 

االإدارة.
ومبا اأن تلك الزالت لي�ست بالكبرية فالبد من ت�سخيمها 
ببع�ـــض االتهامات الكيديـــة؛ بغر�ض اإقنـــاع االإدارة العليا باأن 
هذا ال�سخ�ض �سيء وال ي�سلح للعمل، واأن من امل�سلحة طرده 

اأو نقله واالإتيان باآخر بديٌل عنه.
والغريـــب يف االأمر اأن بع�ض االإدارات العليا ت�ســـتجيب ملا 
يرفعـــه اأولئك املدراء وتوجه مبا يوافق اآراءهم ومقرتحاتهم. 
وممـــا يوؤ�ســـف لـــه اأن اأغلب مـــن يكتـــب عنهم تقاريـــر كيدية 
وي�ســـدر بحقهم قرارات نقل اأو طرد ب�سبب ما ا�ستملت عليه 
تلـــك التقارير ال يقومون مبناق�ســـة ذلك من خالل الو�ســـائل 

التي كفلها لهم النظام. 
ولـــو قام اأي منهم برفع �ســـكواه  للجهات املخت�ســـة مبثل 
هذه االأمور، ومت فتح حتقيق لدرا�سة فحوى تلك التقارير وما 
جاء فيهـــا، لكان ذلك كافيًا الإيقاف تلـــك العينة عند حدها. 
بل قد ي�ســـل االأمر اإىل ا�ستغناء اجلهات العليا عن خدماتهم 

الأنهم لي�سوا اأهاًل للثقة واالأمانة التي اأنيطت بهم.
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دكتور ولكنه جاهل

يت�ســـرف بع�ض االأ�ســـخا�ضـ  اأحيانًاـ  بطريقة فجة توحي 
اإىل مـــن يراه اأنه مغيب عن هذا الكون وال يدري ما يدور فيه! 
ورغم ما و�سل اإليه بع�سهم من من�سب ومعرفة وح�سن اطالع 
واألقاب كمهند�ض اأو دكتور اأو �سابط، اإال اأن طريقة تفكريهم 
ل تتغري.. وما تراه وت�ســـمعه منهـــم يدعو للعجب، ويجرب من 
�ســـمع اأو �ســـاهد بع�ض اأفعالهم على القطع اأنها �ســـدرت من 
اأ�ســـخا�ٍض ال ميتون للثقافة ب�ســـلة، بل ال اأبالـــغ حني اأقول اإن 
بع�ض الت�ســـرفات وال�ســـلوكيات التي يتعامل بها بع�ض النا�ض 
جتعلك جتزم اأنهم جّهال ل ت�ســـنح لهم فر�ســـة التعلم فبقوا 
على جهلهم غري مدركني ال�ســـليم من العليل، وال�ســـحيح من 

اخلاطئ. 
ولكي تتحقق مما اأقول، ما عليك اإال اأن تخرج اإىل ال�سارع 
وتقـــف عند اإحدى اإ�ســـارات املرور لت�ســـاهد بعينـــك منوذجًا 
مـــن اأولئك االأ�ســـخا�ض؛ حيث جتده ياأتي من اأق�ســـى اليمني 
متجـــاوزًا جميـــع ال�ســـيارات الواقفة ليقـــف يف املقدمة ويغلق 
الطريـــق اأمام ال�ســـائقني االآخرين، ولو �ســـاألته عن ت�ســـرفه 
لقال لك وبكل تبجح: اإنه م�سغول وم�ستعجل! وهل اأنت الوحيد 
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امل�ســـغول وامل�ســـتعجل؟! وما الذي اأخرج معظـــم هوؤالء الذين 
يقفون معك يف نف�ض املكان �ســـوى ال�سغل، ولكنهم على درجة 
من الوعي جعلتهم ي�سعرون بحق غريهم، بخالفك اأنت حيث 

�سريك جهلك اإىل �سخ�ض اأناين ال ي�سعر مبن حوله!
ثم اإنه ال يكتفي بتلك املخالفة بل ي�ســـتغل وقته يف تنظيف 
علبـــة ال�ســـجائر؛ فريميها يف ال�ســـارع دون مراعاة اأو احرتام 
مل�ساعر من يقف بجانبه وحقه يف بقاء الطريق نظيفًا )ولكن 
مـــن اأمـــن العقوبة اأ�ســـاء االأدب( ثـــم يرمي بالعلـــب الفارغة 
وغريها من النفايات، واإن تبقى وقت اأدخل اإ�ســـبعه يف اأنفه، 
ول ي�ســـغله ذلـــك عن االلتفـــات مينة وي�ســـرة و"البحلقة" يف 
هـــذا والنظـــر يف ذاك؛ فهـــو يـــوؤدي مهمتـــني يف وقـــٍت واحد! 
واإن نظرت اإليه �ســـاءك منظره واإن ان�ســـرفت عنه ل ت�ســـلم 

من نظراته. 
واجلهـــل ال يقت�ســـر على ذاك فقـــط؛ بل يتعـــداه اإىل ما 
هو اأ�ســــواأ واإن مـــن اجلهل حني يقوم اأحد االأ�ســـخا�ض بداعي 
الثقافة والعلم والتطور واحل�سارة باإدراج كلمة اأجنبية يف كل 
عبارة يقولها، ويف ح�ســـر كلمة اأخـــرى بني كل كلمتني يتحدث 
بهمـــا، وال اأعلم �ســـببًا لهذا اجلهل املطبق! وامل�ســـكلة اأن هذه 
الظاهرة تنت�ســـر يف الغالب بني حاملي ال�ســـهادات العليا؛ بل 
مع االأ�سف اأن ي�ســـل احلال ببع�سهم اإىل التخاطب بلغة غري 
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لغتهـــم االأم، وما علموا جلهلهم اأن ذلك دليل انحطاط ولي�ض 
رفعة، وعالمة تخلف ولي�ســـت تقدمًا، ويعلم اهلل اأن اأ�ســـحاب 
اللغة اأنف�ســـهم يـــزدرون من يهجر لغته وي�ســـتبدل اأخرى بها، 

فمن فرط يف لغته هان عليه التفريط فيما �سواها. 
يقال اإن علي بن اأبي طالب ـ ر�ســـي اهلل عنه ـ حني �ُســــئل 
عـــن اخلالفـــة وكيف راأى نف�ســـه بعدهـــا، اأجاب: اإنـــه هو من 
اأ�ســـاف للخالفة ول ت�ســـف اخلالفة له �ســـيئًا. وبالفعل حني 
ُتعن النظر يف �ســـرية علي ومواقفه، واأنه اأول من اأ�ســـلم من 
ال�ســـبيان ومبيته يف فرا�ض النبي عليه ال�سالة وال�سالم ليلة 
الهجرة، باالإ�سافة اإىل كونه زوج ابنته واأحد املب�سرين باجلنة، 
وغريها الكثري مما ي�ســـعب ح�سره لعلمت اأن اخلالفة �سيء 
ي�سري اأ�سيف الأجمـاد عديدة ومن هنا ل تزد اخلالفة عليًا اإال 
توا�سعًا وعطفًا ورحمة واحرتامًا ولكن ما يوؤ�سف له اأن هناك 
بع�ض اخلاوين الذين مبجرد ح�سول اأحدهم على من�سب اأو 
درجة علمية يتغري ويتبـــدل لدرجة ال تعرف معها كيف تكلمه 
اأو تتعامـــل معه، وهذا عائد اإىل اجلهل الذي يحاول �ســـاحبه 
تغطيته بالتبجح مبا لديه وما ح�ســـل عليه من مكا�سب مادية 
لي�ســـت ذات قيمة حقيقيـــة، ولكن ال�ســـم�ض ال حتجب بغربال 

واالإن�سان الفطن قادر على التمييز بني الغث وال�سمني.
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حتدث اأحيانًا مواقُف تدل على ما اأقول وتثبته خا�ســـة يف 
بع�ض احلاالت التي يتمكن من خاللها بع�ض االأ�ســـخا�ض من 
اإظهار عنجهيتهم وغطر�ســـتهم ب�ســـبب ما ح�ســـلوا عليه من 
مكانـــة ورفعة اأو درجة علمية، وعلى �ســـبيل املثال ال احل�ســـر 
يحدثنـــي اأحـــد االأ�ســـدقاء قبـــل مدة فيقـــول: اإنـــه ذهب اإىل 
اجلامعة لي�ســـاأل عـــن نتيجة امتحانـــه يف اإحدى املـــواد، وقد 
اكت�سف اأنه ر�ســـب فيها وكان يعتقد اأنه �سيح�سل على تقدير 
ال يقل عن جيد جدًا، فذهل من النتيجة، ولكن ما اأذهله اأكر 
اأنه عر على ا�ســـم اأحد زمالئه وقد جنـــح بتقدير جيد جدًا، 
ولي�ســـت امل�ســـكلة يف اأن زميله كان اأقل م�ستوى منه اأو اأنه كان 
متخوفًا من تلك املادة وتوقع اأن ير�ســـب فيها، ولكن االإ�سكال 
يكمـــن يف اأن ذلـــك الطالب الذي جنح بتقديـــر جيد جدًا قد 
تويف قبل االمتحانات ب�سهرين!.. فال اأدري باأي منطق تعامل 
ذلـــك الدكتور مع طلبته ولكنها اأميـــة التفكري التي قادته اإىل 

الت�سرف بهذه الطريقة.
يف احلقيقـــة اأننـــا ومهمـــا حتدثنـــا عن تلك الت�ســـرفات 
ال�سادرة عن بع�ض من نعتقدهم و�سلوا اإىل مرحلة من العلم 
واملعرفة حتول بينهم وبني ما يجلب لهم ا�ســـتهجان االآخرين، 
ومهمـــا قلنا عن االأمية واأطلقناها علـــى من ال يعرف القراءة 
والكتابـــة اإال اأنهـــا تبقـــى اأمية حممـــودة حني نقارنهـــا باأمية 
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الفكر؛ فاهلل �ســـبحانه و�ســـف نبيه عليه ال�ســـالة وال�ســـالم 
بالنبـــي االأمـــي، وو�ســـف اأميـــة الفكر والت�ســـرف وال�ســـلوك 
باجلهل والظلم وال�سالل.. اأعاذنا اهلل واإياكم من ذلك النوع 

من االأمية.
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ملاذا ل يكون لنا اح�شائياتنا اخلا�شة

حينمـــا تقـــراأ املقـــاالت العلميـــة ـ خا�ســـة تلـــك املتعلقـــة 
باملجاالت الطبية اأو احلا�ســـوبيــة جتد اأن معظمهــا اإن ل اأقل 
جميعهـــا  ُيورد اإح�ســـائيات عـــن جمتمعات اأجنبيـــة.. فتجد 
كاتـــب املقال يقول: اإن10% من االأمريكيني يف�ســـلون كذا.. اأو 

اأن11% من الربيطانيني يخافون من كذا..
نت املقال لوجدتـــه مقاال تثقيفيا ولي�ض اإخباريا..  ولو تعَّ
اأي باالإمـــكان الت�ســـرف فيه وتناول اإح�ســـائيات حمليةـ  وما 
اأكرهـــا لدينـــا ـ.. فلمـــاذا ال ن�ســـتخدمها لنفهم مـــا يدور يف 
جمتمعاتنا العربية، ومن ثم فهم اأنف�ســـنا ب�ســـكل اأعمق، بداًل 
من تقدي�ض كل ما ياأتي من اخلارج، حتى لو ل يكن مفيدًا وال 

يهم القارئ يف �سيء..؟
 واأنـــا حني اأقول هذا الكالم ال اأق�ســـد االنعزال والتقوقع 
على الذات.. ولكني اأريد اأن يكون لنا ح�سورنا على االأقل اأمام 
بنا ذواتنا عن الغـــري باإرادتنا، واأظهرناها  اأنف�ســـنا بعد اأن غيَّ
مبظهـــر اجلاهـــل املتلقـــي ملا يقال وين�ســـر فقـــط دون مبادلة 
االآخريـــن ما ي�ســـلنا منهم عن طريق املقاي�ســـة على االأقل.. 
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فكما ت�ســـلنا منهم معلومة عن بالدهم يجـــب اأن نقول لهم: 
اإليكـــم معلومـــة عن بالدنا اأي�ســـًا.. ال اأريد اأن اأكـــون متفائاًل 
فاأطالب بامل�ساواة يف تبادل اخلربات ـ مع اأن هذا حق م�سروع 
لنا ـ ولكني اأقول: لنبداأ على االأقل مبقاي�ســـتهم عن كل خم�ض 
معلومـــات نتلقاها عن جمتمعاتهم بتزويدهم مبعلومة واحدة 

عن جمتمعنا..
اإن جمتمعنا يزخر بالعديد من االإح�سائيات التي ُعملت 
ـــرف عليهـــا الكثري مـــن اجلهد والوقـــت، باالإ�ســـافة اإىل  و�سُ
العديـــد مـــن املجاالت التي ت�ســـتحق الدرا�ســـة العاجلة وعمل 
االإح�ســـائيات حولها.. وقـــد اطلعت على كتـــاب يتحدث عن 
اآراء الكتاب ال�ســـعوديني حول احلـــرب على العراق.. وحقيقة 
فـــاإن هذا الكتـــاب يعد اأمنوذجـــًا فريدًا لعمل االإح�ســـائيات؛ 
فقـــد اجتهـــد القائمـــون على ذلـــك العمـــل اجلبار، ودر�ســـوا 
جوانب غاية يف االأهمية، واأعطوا عنها اإح�ســـائيات فيها من 
الدقة ال�ســـيء الكثري، وباإمكان اأي �ســـخ�ض يريد معرفة اآراء 
وتوجهـــات الكتاب ال�ســـعوديني عن تلك احلـــرب الرجوع اإىل 

ذلك الكتاب.. 
وحني اأقول هذا الكالم لي�ض من باب الدعاية اأو املجاملة 
ملن قام بذلك العمل.. ولكنها احلقيقة ورد اجلميل والعرفان 
ملن قدم عماًل اإبداعيًا يخدم هذا الوطن واأهله وي�ســـد فراغًا 
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كان مـــن املمكـــن اأن يقـــوم با�ســـتغالله اأنا�ض لهـــم اأهدافهم 
ومقا�سدهم اخلا�ســـة.. وحقيقة اأتنى اأن تقوم اأحد املعاهد 
املتخ�س�ســـة يف هـــذا املجـــال بدرا�ســـة فعليـــة ميدانية حول 
املجتمع ال�سعودي واأن تعطينا بع�ض اجلوانب الغام�سة عنه.. 
فعلى �سبيل املثال، الن�سب الفعلية لـ: مدمني اقتناء اجلواالت 
وتغيريهـــا بني احلـــني واالأخر، مرتـــادي املقاهي من �ســـغار 
ال�ســـن، املتاأثرين باالإعالنات التجارية، مدمني و م�ستخدمي 
االإنرتنت من اجلن�ســـني، وكذلك الن�سب الفعلية للمدخنني يف 
جمتمعنا من اجلن�ســـني، متابعي القنوات الف�سائية والربامج 
املف�ســـلة لديهم، ن�ســـبة م�ســـاهدي وممار�ســـي الريا�سة من 
اجلن�ســـني، مدى التعلق بالنجم املف�سل �سواء كان ريا�سيًا اأو 
فنيًا اأو غريه، التفاعل مع الق�ســـايا املتعلقة باملجتمع واملوؤثرة 
فيه كق�ســـية االإرهاب اأو الفقر اأو املخدرات.. وغريها الكثري 
من الق�ســـايا التـــي يجدر بنا اأن نطرحها لـــرى الوجه االأخر 

ملجتمعنا ولنعرف كيف يفكر معظم النا�ض يف بالدنا.. 
وبالطبع ـ وكما اأ�سلفت ـ فاإن هناك العديد من الدرا�سات 
التي اأجريت يف بالدنا وجُترى بني احلني واالآخر يلحظها من 
يتعمق يف بواطن االأمور، خا�ســـة تلك الدرا�ســـات التي جُترى 
يف العيـــادات الطبيـــة، فطبيعـــة االأ�ســـئلة املوجهـــة وطريقتها 
وحماولـــة اخلو�ض يف بع�ـــض التفا�ســـيل ودقائـــق االأمور تنم 
على �ســـخ�ض يريد الو�سول اإىل حقائق علمية واإجابات ميكن 
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ل مرجعية علمية ُيوؤخذ وي�ست�سهد  االأخذ بها اإذا اجتمعت لُت�َسكِّ
بها عند احلاجة.

واأريـــد اأن اأركـــز على جانـــب يف غاية االأهميـــة عند عمل 
االإح�ســـائيات.. وهو جتنب املثالية مـــن الطرفني: َمن جُترى 
عليـــه الدرا�ســـة، ومـــن يقـــوم بها.. فبع�ـــض االإخـــوة ال يعطي 
اإجابـــات حقيقية عن نف�ســـه حني ُيوجه اإليه �ســـوؤال يتعلق مبا 
ـــله اأو مبا يكرهـــه.. فتجده يعطيك اإجابـــات غري نزيهة  ُيف�سِّ
ُتوؤّثر على الدرا�سة وحُتول دون حتقيق الهدف منها.. وكذلك 
احلـــال مبـــن يقومون بعمـــل تلك الدرا�ســـات، حيـــث جتدهم 
زونهم  ي�ســـتميلون االأ�ســـخا�ض حمل البحث اأو الدرا�سة ويحفِّ
علـــى االإجابـــات املثاليـــة اأو التغا�ســـي عـــن بع�ـــض االإجابات 
ال�ســـلبية؛ الإعطاء نتائج ُمر�ســـية ملن يطلبهـــا.. وهم يف هذه 
لون الدرا�ســـة عن بلـــوغ الغاية التـــي اأُجريت من  احلالـــة ُيعطِّ
اأجلهـــا.. وهدفهم من وراء ذلك اإما حماولة تقدمي نتائج َتَقر 
بها اأعني طالب الدرا�سة، اأو املحاولة يف اإظهار جمتمعه وبلده 
يف �ســـورة اإيجابية اأمام االآخرين، وهو بهذا الت�سرف ي�سيء 
ملجتمعه من حيث ال يدري، ويعطي نتائج رمبا ت�ســـرف اأنظار 
املهتمـــني والقائمـــني وامل�ســـوؤولني عـــن الهدف الـــذي اأجريت 
من اأجله الدرا�ســـة من معاجلة الق�ســـور املوجود، الذي كان 
باالإمكان تالفيه واإ�ســـالحه يف حينه قبل اأن ي�ستفحل يف حال 

مت نتائج حقيقية كما هي على اأر�ض الواقع. لو ُقدِّ
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املنع اأف�شل احللول

هـــذا املعتقـــد مع االأ�ســـف موجـــود عند كثري مـــن النا�ض 
ويعتقدون اأن منع ال�ســـيء هو الطريقة املثلـــى حلماية النا�ض 
منـــه، وهذا الـــكالم غري �ســـحيح علـــى االإطـــالق، وميكنني 
القول هنا اإن املنع هو الو�ســـيلة االأ�ســـهل ولكنهـــا بالتاأكيد لن 
تكون االأف�ســـل، واأخالني ال اأبالغ حني اأقول اإنها االأ�ســـواأ، فهي 
بكل ب�ســـاطة حيلة العاجز، فبداًل مـــن حماولة توعية املجتمع 
وتثقيفه باالإيجابيات وال�ســـلبيات ملنتج اأو برنامج اأو م�ســـروع 
يقـــوم بع�ض امل�ســـوؤولني مبنعه، وعلى �ســـبيل املثـــال حني تاأتي 
الأحد �ســـوارع الريا�ض جتد نف�سك م�ســـطرًا اأن ت�سري م�سافة 
تزيد عن الكيلو الواحد لتاأخذ امل�سار املعاك�ض و�سوف تالحظ 
اأنـــك تر بالعديد من الفتحـــات املغلقة مما يعني اأن من قام 
بت�ســـميم الطريـــق اأخـــذ باحل�ســـبان اأهمية اإيجـــاد عدد من 
املخـــارج واملنافذ التـــي تعني مرتادي الطريق وت�ســـهل عليهم 

ا�ستعماله.
اإال اأنه وحني يقع حادث مروري واحد جتد امل�ســـوؤولني عن 
الطريق قـــد اأغلقوا ذلك املنفذ، وحني ت�ســـاأل ملـــاذا؟! تاأتيك 
االإجابة املحزنة اإنها و�سعت منعًا لتكرار احلادث مرة اأخرى، 
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وامل�سكلة اأن مثل هذا احلادث ال يتكرر ب�سفة �سبه يومية مثاًل 
لتلتم�ض لهم العذر يف ذلك بل مرة يف خم�ض �سنوات ويقع مثله 
واأ�ســـد على الطرق ال�ســـريعة ولكنهم هنـــا اأرادوا اأن يرتاحوا 
من عنـــاء االنتقال اإىل املوقع وكتابـــة تقرير احلادث وغريها 
من االإجراءات االإدارية وف�ســـلوا اإغالق املنفذ ول�سان حالهم 
يقول:"الباب الذي ياأتيك منه ريح �ســـّده واأ�سرتيح" متنا�سني 
يف ذات الوقـــت اأنهم باإجرائهم ذاك قد ارتكبوا ثالثة اأخطاء 

ال مربر اأو م�سوغ لها:  
الأول: عاقبـــوا جمتمعـــًا باأكملـــه ب�ســـبب خطـــاأ ارتكبـــه 

�سخ�ض اأو اثنان. 
والثــاين: اأنهم ت�ســـببوا يف ازدحام املنفـــذ الوحيد الذي 
جعلوه الو�سيلة الوحيدة الأخذ امل�سار املعاك�ض مع اأنه يف االأ�سل 

و�سع ليخدم اأغرا�سًا اأخرى. 
اأمــا اخلطــاء الثالث: وهـــو االأكر اإيالمـــًا فاإنهم كافئوا 
امل�ســـتهرتين واملتهورين من ال�ســـائقني و�سجعوهم على زيادة 
ال�سرعة دون رقيب اأو ح�سيب، وهذا مع االأ�سف كان غائبًا عن 
اأذهانهـــم ول يفكـــروا به على االإطالق، ولكنهـــم حني اأرادوا 
احلل اختاروا اأ�ســـهلها ولي�ض اأف�ســـلها الأن اأي حـــل يوؤدي اإىل 

�سلبيات م�سرة ال ي�سمى حاًل بل حيلة عاجز اأو متكا�سل!!.
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حلول ومحفزات
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ردود مفحمة

كثريًا ما �ســـمعت ردودًا كانت كافية لالإجابة عن ال�ســـائل 
واإزالة االإ�ســـكال املوجود لديه، اأو جلـــم جموحه اإن كان يريد 
من �سوؤاله اأغرا�سًا اأخرى اأبعد من ال�سوؤال نف�سه. واالإجابة اأو 
الرد املفحم لي�ض �ســـيئًا ن�ســـرتيه وال علمًا يطلبه املرء لي�سبح 
ذا منطـــق وحجة بّيـنة؛ بل هو اإلهام مـــن املوىل عز وجل وهو 
چ  ٺ      ٺ   ٺ   ڀ   چ  تنزيلـــه  حمكـــم  يف  القائـــل 

)االأنعام، اآية83(.
حقيقـــة االأمثلـــة على ذلـــك كثرية ومـــن اأ�ســـهرها اإجابة 
اخلليل عليه ال�سالم للنمرود حني كان يدعي الربوبية فاأبهته 
چ  ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ    ڈ   ڎ   چ  بقولـــه: 
)البقرة، اآية258( واأي�ســـًا يف غزوة اأحد حني كان اأبو �سفيان 
بعد انتهاء القتال يخاطب امل�ســـلمني بقولـــه: اعل هبل، فقال 
ر�سول اهلل عليه ال�ســـالم: اأال جتيبونه؟ فقالوا: ما نقول؟ قال 

قولوا: اهلل اأعلى واأجل.
ثم قال: لنا العزى وال عزى لكم. فقال عليه ال�ســـالم: اأال 
جتيبونـــه؟ قالوا: ما نقـــول: قال: قولـــوا: اهلل موالنا وال موىل 
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لكم ثم قال اأبو �ســـفيان: اأنعمت ِفعال يوم بيوم بدر، واحلرب 
�ســـجال، فاأجاب عمر وقال: ال �سواء قتالنا يف اجلنة وقتالكم 

يف النار. 
واحلقيقـــة اأن تلـــك النوعية من االإجابـــات كثرية، ولعلي 
اأورد هنا موقفًا ي�ســـجل مبداد الذهب واإجابات كانت مفحمة 
ومزيلة الأي لب�ض وكاأنها ال�ســـم�ض التي تزيل ال�ســـقيع اأو النار 
التي تذهب ال�ســـداأ عـــن احلديد، ذاك املوقـــف الذي حدث 
للقا�سي اأبي بكر حممد بن الطيب الباقالين البغدادي املتوفى 
�ســـنة 403هـ حني طلب اإمرباطور الق�سطنطينية من اخلليفة 
العبا�ســـي اأن ير�ســـل له اأحد علماء امل�ســـلمني ليناظر حربهم 
االأعظم، فندب اخلليفة العبا�سي الباقالين ليناظرهم وكان 
اأعجوبة زمانـه يف العلم وقوة احلجة، وكان يلقب بل�سـان االأمة 
و�ســـيخ ال�سنـة، وكان م�ســـرب االأمثال يف الذكاء و�سعة العلم. 
وكيـــف كان تعامـــل الباقالين مـــع املوقف منـــذ البداية حيث 
يذكـــر التاريخ اأنه رف�ض اأن يخلع عمامته عندما دخل ق�ســـر 
االإمرباطور بل اإنه اأ�سر على عدم نزع نعليه ملا طلب منه ذلك 
وقـــال: ال اأفعل وال اأدخـــل اإال مبا اأنا عليه من اللبا�ض وقال: اأنا 
رجل من علماء امل�سلمني، وما تطلبونه مني ذل و�سغار، واهلل 
قد رفعنا باالإ�سالم واأعزنا بنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. واأي�سًا فاإن من 
�ساأن امللوك اإذا بعثوا ر�سلهم اإىل ملك اآخر، رفع اأقدارهم، ال 
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اإذاللهم. خا�ســـة اإن كان الر�سول من اأهل العلم. فما كان من 
االإمرباطور اإال اأن رحب به ووافق على طلبه و�سروطه.

ولعلي هنا اأعلق على هذا املوقف الأذكر فقط اأن االإجابات 
املفحمة ال ميكن تعلمها ولكنها اإلهام من اهلل عز وجل ال تعطى 
كل اأحـــٍد، ولكن من كانت تلك مواقفـه ف�ســـتكون اإجاباته كما 
�ســـريد من الباقالين ومن كانت تلك اإجاباته ف�ستجد مواقفه 
بنف�ـــض الطريقة اأي ال ميكن اأن جتتمـــع االإجابات املحنكة مع 

املواقف ال�سعيفة املبدوءة بالتنازالت.
ولعلـــي اأذكـــر اإجابتني مفحمتـــني: االأوىل كانـــت ردًا على 
�ســـوؤال االإمرباطـــور الروماين حني �ســـاأله عما جـــرى لزوجة 
نبيكم يق�ســـد عائ�ســـة يف حادث االإفك وكان يق�سد اإحراجه 
فكان رد الباقالين �ساعقًا حني اأجابه: اأن اهلل براأها من فوق 
�ســـبع �سموات كما براأ مرمي بنت عمران مع اأن عائ�سة ل تاأت 

بولد.
املوقف االآخر حني ح�ســـر بابا الكني�سة ال�سرقية يف ذلك 
الزمـــان جمل�ض االإمرباطور للمناظرة ف�ســـلم عليه الباقالين 
ورحب به و�ساأله عن االأهل والولد؟ فتغريت وجوه احلا�سرين 
وقـــال االإمرباطور: اأما علمت اأن الراهب يتنزه عن هذا! فرد 
عليـــه الباقالين: تنزهون الراهب عن هـــذا، وال تنزهون رب 

العاملني عن ال�ساحبة والولد؟!
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حقيقـــة املناظرة جميلـــة واالإجابات كانـــت مفحمة، وما 
مييز موقف الباقالين وردوده اأنها �ساحلة لال�ستخدام يف كل 
مكان وزمان، ويعلم اهلل لو كان منا من يت�ســـف مبا كان عليه 
الباقالين وغريه من علماء امل�ســـلمني ال�ســـلف ملا راأيت حالنا 
كما هو عليه اليوم، ولكنها م�سيئة املوىل عز وجل الذي يعطي 
احلكمة من ي�ساء، ومن يعطها فقد اأعطي خريًا كثريًا.. ن�ساأله 

�سبحانه اأن ال يحرمنا ف�سله. 
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ل تقل فا�شل

ال تفكر اأبدًا بالف�ســـل وال ترم نف�ســـك به فال يوجد اإن�سان 
�سوي يف هذه احلياة يطلق على نف�سه هذه العبارة، اإن الواحد 
مّنـــا يجـــب اأن ينظـــر اإىل نف�ســـه اإن ل ينجـــح اأو ل يوفـــق يف 
الو�سول اإىل ما ي�ســـبو اإليه على اأنه جرب ول يحالفه احلظ 
اأو اجتهد ول ي�سب، وعليه اأن يجرب نف�سه يف جماالت اأخرى 

رمبا تكون اأن�سب له من مهنته تلك. 
وعليه اأي�سا اأن يوؤمن اأن كل اإن�سان مي�سر ملا خلق له، ولكن 
ال تثني نف�سك عن التجريب وال تقل حاولت وف�سلت فاالإن�سان 
الناجـــح هو ذلك ال�ســـخ�ض الذي قبل اأن يبداأ اأي م�ســـروع اأو 
عمل يزيل كلمة الف�ســـل من قامو�سه اخلا�ض بحيث ال يقولها 
عن نف�ســـه وال يهتم اإن قالها له معتوه اأحمق يحاول اإ�ســـقاطه 
والنيل منه؛ ل�سبب اأو الآخر، وانظر اإىل اأمرين مهمني يف هذه 

احلياة وهما اللذان يقودان للنجاح: 
اأولهمـــا: االأ�ســـخا�ض املتميـــزون وكيـــف و�ســـلوا اإىل مـــا 
و�ســـلوا اإليه؟ وما الذي مييزهم عنه؟ وما ال�ســـيء اأو االأ�سياء 
التي تنق�سه لي�ســـبح مثلهم؟ لي�ض اأن يحذو حذوهم وي�سلك 
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طريقهم يف نف�ض الن�ساط ولكن ليحاكيهم يف طريقة تفكريهم 
ونظرتهم اإىل احلياة. 

واالأمر االآخر وهو الذي يجب على كٍل منا اإدراكه واالإميان 
بـــه: اأن لكل حرفة اأو مهنة مداخل ت�ســـهل على باغيها التمكن 
منهـــا واإتقانها متى ما عرفها وتعامل معها بكل مهارة واإتقان 
كان له النجاح والتميز، ولكن هذا ال يعني اأن كل �سخ�ض قادر 
على اكت�ساف مداخل واأ�ســـرار ال�سنعة التي وقعت بني يديه، 
واختارها �ســـبياًل له وو�سيلة لك�سب عي�سه، فهذا غري �سحيح، 
ولكـــن هناك اأنا�ض ي�ســـتطيعون قـــراءة حرفة معينـــة وفهمها 
ولكنهم يعجزون عن التعامل مع مهٍن اأقل تعقيدًا منها، واأنت 
حـــني توؤمن بذلك �ســـوف تعلـــم اأنك حني ل حت�ســـن التعامل 
مـــع مهنتك احلالية ال يعني ف�ســـلك وتق�ســـريك بل الأنها غري 
منا�ســـبة لك فكما اأن العربي حني ال يقراأ ن�ســـًا مكتوبًا باللغة 
ال�ســـينية ال يو�ســـم باالأمية، وجراح القلـــب ال يقال عنه قليل 
معرفة حني ال ي�ســـتطيع اأن يعطي اجلرعة املنا�سبة من املادة 
املخـــدرة رغم تعاملـــه يف نف�ـــض اللحظة مع واحـــٍد من اأعقد 
االأجهـــزة واأهمهـــا يف اأج�ســـادنا، فكذلك اأنت حني ال حت�ســـن 
التعامل مع حرفة اأو �ســـنعة ال تنعت نف�ســـك بالف�سل بل جرب 
اأخرى، وحماولة التجريب واالنتقال اإىل مكان اآخر بحد ذاته 
ال ي�سدر اإال عن اإن�سان ناجح ولكن بعد كل ما قراأت اأن�سحك 
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اأن ال ت�ســـتعجل النجاح وت�ســـري كل يوم يف مـــكان حتاول هنا 
وهناك، بل اأعط نف�سك حقها من املحاوالت والتجارب ومتى 
ما راأيت اأنك ا�ســـتنفدت جميع الو�ســـائل فا�ستبدل اأخرى بها 

وال ترتدد. 
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فر�ص العمر كثرية 

بالتاأكيد.. ل�ســـت مع من يرى اأن هناك فر�ســـة واحدة ال 
ميكن اأن تتكرر؛ فهذا القول غري �ســـحيح، وال ينطبق اإال على 
الك�ساىل قليلي احليلة، اأّما املجتهدون الباذلون فهم ي�سنعون 

الفر�ض وال ينتظرونها تاأتي وتطرق اأبوابهم.
وجتد املجتهدين يفا�ســـلون بني ما يوجدون الأنف�سهم من 
فر�ـــض واإن فاتـــت واحدة، اأوجدوا بـــداًل منها اثنتـــني، الأنهم 
يبذلـــون الغـــايل والنفي�ض يف �ســـبيل ما ي�ســـبون اإليه، فهم ال 
يتبعون اأنف�سهم اأهواءها، جتدهم ي�سهرون حني ينام النا�ض، 
ويعملـــون ويتعبـــون ويبذلـــون حني يتكا�ســـل ويتقاع�ض وي�ســـح 
ويحجـــم اأقرانهم، طموحهـــم واآمالهم كالبحـــر لي�ض له قاع، 

وخريه ال ين�سب وال ينتهي. 
اإنهـــم ينظـــرون اإىل هذه احليـــاة مبنظـــار وروؤية خمتلفة 
تامًا عـــن كثرٍي مّنا، فاإن كان بع�ســـنا يرى الفر�ســـة ال تاأتي 
�ســـوى مرة واحدة يف العمر، فهم يرون الفر�ض كال�ســـمك يف 
البحـــر، ما حتـــت املاء اأكر بكثرٍي مما يخرجه ال�ســـياد، وما 
يخبئه اهلل لهم اأف�ســـل واأجمل مما منحهم اأو فات عليهم ول 
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يح�سلوا عليه؛ الأنه ل يكتب لهم. 
اإنهم يعملون ويكدحون وال يركنون اإىل النوم، مت�ســـدقني 
بعبارات واأمثاٍل يرددونهـــا، دون اأن يعملوا بواحٍد منها، ومن 
هـــذا املنطلـــق اأقـــول: اإّنك واإن كنـــت غري را�ض عن و�ســـعك 
احلـــايل، الأي �ســـبٍب كان، فكـــن على ثقـــة اأن القادم اأف�ســـل 
واأجمـــل واأكر اإ�ســـراقا واأن مـــا ينتظرك يف الغد �ســـيء كثري 
بالن�ســـبة ملا تفكر به االآن وتطمـــح اإىل حتقيقه، ولكن ال تن�ض 
اأن تعمـــل؛ فالعمـــل والبذل والعطاء بالن�ســـبة للطموح واحللم 
واالأمل كامل�ســـي اأو ال�سري يف �سبيل الو�سول اإىل الُبغية، وتذكر 

اأن من �سار على الدرب و�سل، واأن لكل جمتهد ن�سيبًا.
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ل لالأحكام امل�شبقة

اإن اأردت النجـــاح رئي�ســـًا اأو مروؤو�ســـًا فتجنـــب اإ�ســـدار 
اأحكامك وفقًا ملا ت�ســـمعه اأو ميليـــه عليك االآخرون. وتذكر اأن 
ما ينا�سب زيدًا لي�ض بال�سرورة ينا�سب عبيدًا، وما ي�سلح لك 

قد ال ي�سلح لغريك. 
واأعلـــم اأن هنـــاك من يتذمر من االآخريـــن ملجرد اأنهم ال 

ياأتون على ما ي�ستهي وال يت�سرفون بالطريقة التي يريد.
 كمـــا اأن هنـــاك من ال تعنيه م�ســـلحة عمـــل وال ميكن اأن 
يعطـــي وينتج دون اأن تقف على راأ�ســـه وتراقبه، و�ســـيذم من 
يت�سرف معه بتلك الطريقة؛ الأنه ال يريد اأن يعمل وال ير�سى 
مبن يلزمـــه بالعمل، بل همه ال�ســـعي والبحث عن م�ســـاحله 
ال�سخ�ســـية اأما خالف ذلـــك فهو يف قائمـــة االنتظار وخارج 

اهتماماته.
كما اأنه من االأهمية مبكان اأن ال ي�سر �سخ�ض على موقٍف 
اأو يتم�ســـك بحكٍم اأو راأٍي ر�ســـمه عن �سخ�ض اأخر؛ فقد تكون 
الظروف حكمت على �ســـخ�ض اأن يت�ســـرف بطريقة رمبا ل 

تكن متوافقة مع ما نريد. 
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كما اأن االإن�ســـان رمبا ي�سلك طريقًا وعلى �سوئه يت�سرف 
ويتخلق ب�سلوك ال نقبله ثم يتغري ويتح�سن، وبداًل من اأن نقبله 
ونفرح بعودته يتم�ســـك بع�ســـنا مبوقفهم جتاهه وال مينحونه 
فر�ســـة اإثبـــات ذاته و�ســـدق نيتـــه وحقيقة عودتـــه، فيبداأون 
الت�ســـكيك بت�سرفاته والبحث فيما وراءها وعن الدوافع التي 

خلفها.
 وهكذا دون اأن ي�ســـعر بع�سنا يت�سببون يف نكو�ض �سخ�ض 
وبقائه على �ســـالله؛ ملجرد اعتقادهم اأنهم اأذكياء وال ميكن 
الأحـــٍد اأن يخدعهم مبظهره اأو ح�ســـن ت�ســـرفه، وهذا اإن دل 
ـــغـَاُر من يفكر بتلـــك الطريقة  على �ســـيء فاإمنـــا يدل على �سَ
وانعدام ثقته بنف�ســـه وقد قال نابليون: اإنه كلما كان االإن�ســـان 

عظيمًا ابتعد عن التحيز واالأحكام اجلاهزة.
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 حما�شبة ل تنتهي

حني ت�ســـاهد اإحدى املباريات الريا�ســـية، ولتكن مباراة 
كرة قدم مثاًل، جتد نف�سك توجه وتغ�سب وتطالب بتغيري هذا 
وا�ســـتبدال ذاك واإبعاد الثالث، و�سوف ت�سعر يف قرارة نف�سك 
اأنك اأف�سل من بع�ض الالعبني يف امليدان، وباإمكانك اأن توؤدي 

ب�سكل اأف�سل مما يوؤدون.
 كما اأّنك لن تن�ســـى حينها اأّن تتح�ســـر على املدرب الذي 
تدفع له مئات االآالف من الرياالت �سنويًا دون اأن يعطي نتيجة 
مثمرة، وكل ذلك العتاب والت�ســـاوؤالت ب�سبب �سياع فر�سة اأو 

اثنتني.
 واأنـــا هنا ال األومك، فكلنا نفكر بالطريقة نف�ســـها تقريبًا 
واإن اختلفت انفعاالتنا، ولكننا بعد انتهاء املباراة نن�سى كل ما 
ح�سل ونفكر بطريقة عملية بعيدة كل البعد عن تلك االأجواء 

امل�سحونة التي كانت �سائدة اأثناء املباراة.
هذا بالن�سبة لالأ�سخا�ض االأ�سوياء، اأّما غريهم في�ستمرون 
يعيدون ويزيدون ويتح�ســـرون على تلك الفر�ســـة ال�سائعة اأو 
ذلك الهدف امللغى.. واأنا حني اأ�ست�سهد باملبارايات الريا�سية 
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ال اأخ�سها يف حديثي فقط، فالكالم ينطبق على جميع مناحي 
احلياة، ومن يحا�سب هنا �سيحا�سب هناك وهكذا.

واإن كنت من هذه النوعية ف�ســـتتعب نف�سك وتتعب غريك 
معك؛ الأنك غدًا حني ت�سرف اأو تدير جمموعة من االأ�سخا�ض 
لـــن ترى اجلهود العظيمة التـــي يقومون بها والنتائج اجلبارة 
التـــي يحققونها بل �ســـوف تتفـــرغ ملتابعة اأخطائهم وتر�ســـد 
زالتهم وتوبيخهم وحما�ســـبتهم عليها، متنا�سيًا اأّن ما يعر�ض 
اأمامك من عمل لي�ض وليد ال�سدفة، بل هو نتيجة عمل م�سٍن 
تعب عليه واجتهد فيه �ســـاحبه، وبذل كل ما ي�ســـتطيع ليخرج 

باأف�سل مظهر واأح�سن �سورة.
 واإن الحظـــت بع�ض النق�ض اأو اخلطاأ فحـــاول اإتامه اأو 
اإ�ســـالحه وال تت�ســـرف بالطريقة نف�سها التي �ســـلكتها اأثناء 
م�ســـاهدتك مباريـــات كـــرة القدم، ون�ســـيحتي لـــك اأن تغري 

طريقتك من االآن الأن من �سّب على �سيء �ساب عليه!!
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هل من مزيد

تتوق النف�ض الب�ســـرية اإىل طلب الزيادة، وال تر�ســـى مبا 
ح�ســـلت عليه، ومهما اأعطيتها فلن تقنع، اأو باالأحرى، دعني 

اأقل لن تكتفي بل �ستطلب املزيد.
فالنف�ـــض حني يكون �ســـاحبها طالبًا املـــال فلن ترتكه يف 
حاله، بل �ست�ســـغله بطلب املزيد، وكلما اأ�سبع رغباتها تلهفت 
للمزيد، وقد �سح عن ر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم 
اأنـــه قـــال: "لو كان البن اآدم واد من مـــال البتغى اإليه ثانيا ولو 
كان لـــه واديان البتغـــى لهما ثالثا وال ميالأ جـــوف ابن اآدم اإال 
الرتاب ويتوب اهلل على من تاب" )�سحيح اجلامع: 5288(.

ومـــن االأنف�ض من تهوى م�ســـاهدة املحرمـــات؛ فهي تبداأ 
بالنظـــر العفوي، وهذا موجود لـــدى كل اأحد، ثم يتطور ذلك 
اإىل التحقق مما �ســـاهد، وهذا بداية االإ�ســـكال، وهنا مفرتق 
الطرق وهذا هو املحك احلقيقي وهنا الفرق بني االأ�سخا�ض، 
فمنهم من ي�ســـرفها عن امل�ســـاهدة واالن�ســـغال مبا لي�ض من 
�ســـاأنهــا ومن هم من ي�سمح لها مبا اأرادت؛ العتقاده اأن االأمر 

ال يعدو كونه م�ساهدة عابرة.
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اإال اأن النف�ض ال تكتفي بتلك امل�ســـاهدة، بل تطلب املزيد، 
حتى جتر �ســـاحبها اإىل م�ساهدة اأ�سياء ما و�سعت اإال الإ�سباع 
االأنف�ض املري�ســـة؛ ثم اإن االأمر ال يتوقف عند هذا احلد بل اإن 
النف�ـــض لتطلب املزيد واملزيد حتى تقود �ســـاحبها اإىل جتربة 

وممار�سة وتطبيق ما �ساهدته.
وباملقابل فهناك اأنف�ـــض متلهفة لطلب العلم والبحث عن 
حلـــق الذكـــر والرقي والتفـــوق واالإبداع واالبتـــكار والتجديد، 
فهي م�سغولة بهذه االأمور وتتوق اإليها با�ستمرار، وما من فرق 
بينها وبني �ســـابقتها اإال اأن االأوىل اأُف�سح لها املجال وُترك لها 
احلبل على الغارب فتاهت وف�ســـدت. اأما الثانية فقد اأجربها 
اأ�ســـحابها واأ�سغلوها بهذه االأمور، حتى �سارت ال تقوى �سربًا 

على فراقها فاأعانت اأ�سحابها على ما ينفعهم ويفيدهم.
وزكريـــا عليه ال�ســـالم الذي ل ُيرزق بذريـــة وعا�ض فردًا 
وحيدًا مع امراأته قانعًا �ساكرًا، ولكنه حني تكفل مبرمي عليها 
ال�سالم - وكان يدخل عليها املحراب - ويجد عندها الطعام 
وي�ساألها من اأين لِك هذا؟ فتجيبه باأنه من اهلل، عندها تاقت 
نف�ض زكريا عليه ال�ســـالم اإىل الذرية رغم اأن نف�ســـه م�سغولة 
باأمور كانت بالن�ســـبة له اأهم، اإال اأن النف�ض حني عاي�ســـت من 
هو يف حكم االبن واأح�ست بربكته رغبت احل�سول على ما هو 

اأكر، ويف ذلك يقول اهلل عز وجل چ ىئ   ىئ  ی   ی  ی  
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ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ىث  يث     حج  مج   

ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  چ)37-38 اآل عمران(.

وقد قيل يف و�سف الطفل باأنه كالنف�ض اإن ترتكه �سب على 
حب الر�ســـاع واإن تفطمه ينفطم، ومـــن هنا فاإنه ال عالج وال 
حّل للنف�ض ال�ســـقيمة �سوى اإخ�ســـاعها بالقوة، حتى لو قا�ست 
وعانـــت وتاأملـــت يف البداية، ولكـــن النتيجة النهائية �ســـتكون 
ظفر االإن�سان وك�سبه ال�سيء الكثري. اأما بالن�سبة لتلك النف�ض 
التواقـــة لالأمـــور النافعة التـــي ذكرناها فطوبى الأ�ســـحابها، 
ويجدر بهـــم اأن ال يكبحوا جماح تلك االأنف�ض، بل يطلقون لها 

العنان لرتتع وترتوي وترفع اأ�سحابها.
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ال�شتثمار الأمثل

ال اأبالـــغ حني اأقول اإن ن�ســـبة عالية جدًا من الب�ســـر تريد 
اأن ت�ســـتثمر مـــا لديها مبا يعـــود عليها بالنفع مـــن منظورها. 
واأنا اأقول هنـــا "تريد" اأو"تتمنى"، ولكـــن معظم املريدين ال 
يحققون �ســـيئًا من مرادهم، وتبقى تلك اال�ستثمارات، بغ�ض 
النظر عن جماالتها، يف م�ستودع االأماين وخمازن ال�سراب. 

�سحيح اأن هناك فئة من النا�ض مبجرد اأن يفكر با�ستثمار 
يبداأ يف تنفيذه بعد اأن يدر�سه درا�سة وافية وي�سع له اخلطط 
الالزمة وبعد فرتة ي�ســـبح م�ســـروعًا قائمًا يدر عليه العوائد 

التي كان يطمح اإىل حتقيقها وزيادة.
طبعـــًا معظم النا�ض يريد اأن ي�ســـتثمر يف املجال التجاري 
حماواًل حتقيق العائد املادي الذي يطمع به. و�ســـواًء حقق ما 
يطمح اإليه اأو ل يحقق، يبقى ا�ســـتثماره زائاًل لي�ض بذي قيمة 
حقيقية ما ل ي�ســـتغل اال�ســـتغالل االأمثل، وتكون االأرباح ذات 
مردود يوازي قيمة ال�سنني الق�سرية التي قدر له اأن يعي�سها. 
اأما اأن نعي�ض �ســـنوات ال ت�ســـل ال�ســـبعني يف الغالب ثم ن�سل 
نهايتها وقد جمعنا حفنة دراهم ي�ستويل عليها من ياأتي بعدنا 
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فاأعتقد اأننا ا�ستثمرنا لغرينا ول ن�ستثمر الأنف�سنا!!
ولعلي اأ�سرب مثاًل يبني اال�ستثمار احلقيقي الدائم الذي 
ال يـــزول، فبعد فتـــح الطائـــف اأعطى ر�ســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بع�ض 
العرب الذين �ســـهدوا حنينـــًا، ومنهم اأبو �ســـفيان، مئة ناقة، 
وترك االأن�ســـار. فاجتمع االأن�ســـار وقالوا: غفر اهلل لر�ســـول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعطـــي قري�ســـًا و�ســـيوفنا تقطر من دمائهـــم، اأفال 

يعطينا؟! 
ف�ســـمع عليه ال�سالة وال�سالم ذلك، فجمعهم يف حظرية 
ثم اأ�ســـرف عليهم وقال: يا مع�ســـر االأن�ســـار مـــا قولة بلغتني 

عنكم؟ 
قالوا: هو ما �ســـمعت يا ر�سول اهلل، اأما روؤ�ساوؤنا وفقهاوؤنا 
فلم يقولوا �ســـيئًا، واأما �ســـبابنا فقالوا: غفر اهلل لر�سول اهلل، 
يعطي قري�ســـًا من املال ويدعنا و�ســـيوفنا تقطر من دمائهم، 

فقام عليه ال�سالة وال�سالم خطيبًا. 
فقال: يا مع�ســـر االأن�ســـار األ اآتكم �ســـالاًل فهداكم اهلل 

بي؟ 
قالوا: بلى. 

قال: واأتيتكم فقراء فاأغناكم اهلل بي؟ قالوا: بلى. 
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قال: واأتيتكم متخاذلني فاألف اهلل بني قلوبكم بي؟ قالوا: 
بلى واملنة هلل ولر�سوله. 

فقـــال ولـــو �ســـئتم لقلتم: �ســـدقناك وقد كذبـــك النا�ض، 
واآوينك وقد طردك النا�ض، ون�سرناك وقد خذلك النا�ض. 

فقالوا: هلل املنة ولر�سوله. 
فرفع �ســـوته وقال: يا مع�ســـر االأن�ســـار، اأما تر�ســـون اأن 
يذهب النا�ض بال�ســـاة والبعري، وتعودون بر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل 
رحالكـــم؟ فواهلل ملـــا تذهبون به اإىل رحالكـــم خري مما يعود 
به النا�ض، يا مع�ســـر االأن�ســـار، اأنتم ال�ســـعار والنا�ض الدثار، 
واهلل لو �ســـلك النا�ض �ســـعبًا وواديًا ل�ســـلكت �ســـعب االأن�ســـار 
وواديهم، غفر اهلل لالأن�سار، ورحم اهلل االأن�سار، ورحم اهلل 
اأبناء االأن�سار، واأبناء اأبناء االأن�سار، فارتفع بكاوؤهم وقالوا: 

ر�سينا باهلل ربًا ومبحمد نبيًا. 
تاأمـــل هنا الفرق بني الغنيمتني غنيمـــة اأهل مكة وغنيمة 
اأهل املدينة، وانظر بعد ما يزيد على األٍف واأربعمئة �ســـنة اإىل 
غنيمة االأن�ســـار وهي حا�ســـرة بينهم و�ســـتظل كذلك اإىل اأن 
يـــرث اهلل االأر�ض ومـــن عليها، ويف املقابـــل اأبحث عن غنائم 
اأبي �ســـفيان فلن جتد منها �ســـيئًا، ولو قارنـــت بني العائد هنا 
والعائد هناك لوجدت اأن البون �سا�سع، فاال�ستثمار احلقيقي 
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اأو املثايل هو اال�ســـتثمار الباقي، اأما الزائل فال قيمة له حتى 
لو ر�ســـينا به يف وقته، كمـــا هو حال اأبي �ســـفيان وغريه حني 

اأعطوا من تلك الغنائم.
ودعنـــي اأذكـــرك با�ســـتثماٍر يغفل عنـــه بع�ســـنا، ويتعلق 
بال�ســـراكة يف االأعمال اخلريية، واأ�ســـرب مثااًل هنا لتو�سيح 
االأمر، لو اأن �سخ�ســـني ا�ســـرتكا يف م�ســـروٍع جتاري منا�سفة 
ف�ســـتوزع االأربـــاح بينهما بالت�ســـاوي كٌل ياأخذ ن�ســـف الربح. 
ولكن لو اأن �سخ�سني ا�سرتكا يف م�سروٍع خريي ف�سيح�سل كل 
منهمـــا على اأجٍر كامل دون اأن ينق�ض من اأجر االآخر �ســـيء، 
بغ�ض النظر عن عدد ال�ســـركاء، حتى لو و�سلوا املئة اأو زادوا 

عنها؛ وهذا من ف�سل اهلل. 
اأما اال�ســـتثمار االأف�ســـل من �ســـابقه وهو االأمثل بالن�سبة 
يل، فـــاأراه يف ا�ســـتغالل الوالدين من قبـــل االأبناء من خالل 
ا�سرتاكهم يف م�ســـروع خريي يكون وقفًا الأحدهما اأو كليهما، 
بحيث يكـــون االأجر هنا للوالدين ولالأبنـــاء باإذن اهلل، ونف�ض 
ال�ســـيء حني يقوم اأٌي من االأبناء بعمل �ســـالح ينويه لوالديه، 
وبهـــذه الطريقة ترتفع منزلة الوالدين يف اجلنة، خا�ســـة مع 
كـــرة العمل وكرة االأبنـــاء، والنتيجة النهائية ت�ســـري بحول 
اهلل اإىل اأن ترتفـــع منزلـــة االأبنـــاء مـــع قلة عملهـــم اإىل حيث 
 ي�ســـري اآباوؤهـــم وي�ســـّدق هـــذا اال�ســـتثماَر قـــوُل اهلل تعاىل: 
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چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک  گگ  گ    گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  چ  الطور21.
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هل اأنت مت�شايق من عملك

ال يقلق الرجل، وال يوؤثر يف نف�ســـيته، وال يقلل من عطائه، 
وال يغـــري يف تعاملـــه مـــع االآخريـــن �ســـيء اأكر مـــن خالفات 
وم�ســـكالت العمـــل، بل اإن ذلـــك ميكن اأن ينطبـــق على املراأة 

العاملة اأي�سًا..
ثـــم تاأتي م�ســـكالت البيت واالأ�ســـرة يف الدرجـــة الثانية، 
اأما غريها من امل�ســـكالت واخلالفات فلي�ست بذات االأهمية؛ 
فالواحد مّنا مي�ســـي ثماين �ســـاعات يف عمله، اأي ثلث يومه، 
وينـــام مثلهـــا تقريبًا، ويذهـــب الباقي بني البيـــت والزيارات 
واالأ�ســـغال اخلا�سة، هذا بالن�ســـبة لالأ�سوياء، اأما ال�سواذ فال 
حكم لهـــم، اأولئك الذين مي�ســـون ُجل وقتهم مع االأ�ســـدقاء 
واالأ�سحاب يف املقاهي واال�سرتاحات، ول�ست ب�سدد احلديث 
عنهم هنا، ولكني �ســـوف اأخ�ســـ�ض مقالة م�ستقلة عّلها تلقي 

ال�سوء على طريقة عي�سهم. 
ومبا اأن الواحد مّنا مي�ســـي قرابة ثماين �ســـاعات ب�سكل 
يومـــي تقريبًا، قد تزيد وقد تنق�ض، فهذا الوقت الهائل الذي 
ميثل قرابة ثلـــث العمر وزهرته وزبدته.. هـــو الذي ميكن اأن 
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يعطي فيه االإن�ســـان فيتميز ويعتلي الهرم حتى ي�ســـل لراأ�سه، 
اأو ي�سح فريكن اإىل الهام�ض مع بقية العاملني االآخرين الذين 
ال هم لهم �ســـوى انتظار املرتب اآخر ال�سهر، اأّما كيف اأم�سى 
الوقـــت؟ وهل اأّدى ما عليه من واجبات ومهام؟ وهل �ســـاحب 
العمل را�ٍض عنه بعد اأن ير�ســـى هو عن نف�ســـه؟... فكل ذلك 

غري مهم بالن�سبة له!
ولكن ما ال�ســـبيل اإىل احل�ســـول على الراحة النف�سية يف 
مكان العمل قبل الو�سول اإىل الر�سا الوظيفي واالنطالق نحو 
حتقيق ما يبحث عنه االأ�ســـخا�ض املبدعـــون من تيز ورقي؟ 
ثم هل باالإمكان اأن ي�ســـل االإن�ســـان اإىل الر�سا الوظيفي دون 
اأن يح�ســـل على الراحة وال�ســـكينة املتمثلة باإر�ســـاء االأركان 
الب�ســـرية الثالثة للعمل: الروؤ�ســـاء، واملروؤو�ســـني، والزمالء، 
�ســـواء من كان منهم ذا عالقة مبا�ســـرة اأو غري مبا�ســـرة يف 

جمال العمل؟!
يجـــدر اأن اأقـــول هنـــا باأنه يندر اأن يح�ســـل اإن�ســـان على 
الر�ســـا الوظيفـــي والرتقيـــة والرتفيـــع دون اأن ير�ســـي تلـــك 
االأطـــراف الثالثـــة املحيطـــة به، خا�ســـة فئة الروؤ�ســـاء؛ فهم 
االأهم يف املقام االأول، ويجب ك�سب ر�ساهم مهما كلف االأمر، 
حتـــى ولو بالتنازل عن كثرٍي من االأفكار واالآراء واالجتهادات، 
التي واإن راآها م�ســـيبة اإال اأنه ال قيمة لها يف حال رف�ست من 

�ساحب ال�سالحية. 
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كما اأن ك�سب املروؤو�سني يف منزلة اأهم من ك�سب الزمالء 
كطـــرف ثالـــث يف البيئـــة الوظيفية؛ لكـــون املروؤو�ـــض يرتبط 
برئي�ســـه مبا�سرة ويجب اأن ي�ســـاعد كلٌّ منهما االأخر للو�سول 
اإىل الدرجة املن�ســـودة التي تكن كليهما من اأداء العمل على 

الوجه املطلوب. 
اأما الزميل اأو النظري فحتى لو اختلفت معه، فيمكن اإنهاء 
ذلـــك اخلالف من قبـــل الرئي�ض اأو املدير اأو �ســـاحب العمل، 
واإن كان ك�سبه يحقق الكثري من الراحة، ويزيد يف االإنتاجية، 
ولكن يجب اأن ال يكون الك�ســـب على ح�ساب العمل، فيخل به، 
ممـــا يرتتب عليه فقد الثقة املمنوحـــة لذلك املوظف من قبل 

روؤ�سائه، اأو و�سع نف�سه يف �سورة حمرجة اأمام مروؤو�سيه.
 قـــد يقـــول اأحد االأ�ســـخا�ض اإنـــه يبذل ويجتهـــد ويعطي، 
ولكـــن كل ذلـــك لي�ض مقـــدرًا اأو ال يلتفت له من قبل رئي�ســـه، 
وهذه يف الغالب بداية امل�ســـكلة لدى العاملني، �ســـواء علت اأو 
انخف�ســـت منا�ســـبهم؛ الأن املديرين اإما اأنهم يـــرون اأن لدى 
هوؤالء االأ�ســـخا�ض الكثري مما ي�ســـتطيعون تقدميـــه، ولكنهم 
ل يبذلوا مـــا يكفي لتقديرهم و�ســـكرهم، مقارنة مبا لديهم 
مـــن اإمكانيـــات، ومبا يح�ســـلون عليه من مزايـــا، وهذه اأكرب 
االإ�ســـكاالت واأخطرها على املروؤو�سني يف حال تفكري الروؤ�ساء 

اأن العطاء ال يتواكب مع االمتيازات.
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وهنـــاك اأمٌر اآخـــر وهو: اأن يكـــون االأداء جيدا ومر�ســـيا 
عنـــه، ولكنـــه بحاجة للمزيد لي�ســـل اإىل درجة التي ت�ســـتحق 
الثناء واالإ�سادة، ولكن ا�ســـتعجال بع�ض العاملني اأو املوظفني 
يف احل�ســـول على ذلك اإمـــا بالطلب املبا�ســـر اأو بالتلميح قد 
يت�ســـبب - يف الغالب - يف امتناع اأرباب العمل عن توجيه مثل 
تلـــك الثناءات واالإ�ســـادات ال بطريقة ر�ســـمية وال حتى ودية؛ 
الأنهـــم ال يريدون من اأحٍد اأن ميلي عليهم ما يجب فعله، فهم 
يرون ويقيمون ويكافئون ويحا�ســـبون بالطريقة التي ر�سموها 

هم ال بالطريقة التي يفر�سها غريهم.
قد ن�ســـل اإىل مرحلة اأ�سعب من طلب الثناء، اأو قد ميتد 
�ســـوء الفهم يف عملية تقدير العمل وتقييمه اإىل مرحلة ي�سل 
معها ال�ســـخ�ض اإىل التفكري باأنه غري مرغوب فيه، فيت�ســـبب 
ذلك يف التاأثري عليه وتغيري نف�ســـيته، ويظهر ذلك يف طريقة 
تعامله مع اأطراف العمل الثالثة؛ حيث يكون ع�سبيًا وم�سحونًا 
نف�سيًا واإن حاول اإظهار خالف ذلك، اإال اأن اأي رف�ض الأمٍر اأو 
توجيه ملن هم اأقل منه، اأو عدم تلبية طلباته من قبل نظرائه، 
اأو رف�ض مقرتحاته واجتهاداته من قبل روؤ�سائه يجعله يغ�سب 
ويثـــور ويناق�ض، حماولة منـــه اإجبار االأطـــراف االأخرى على 

تنفيذ ما يراه هو فقط.
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حني ت�ســـل االأمور اإىل هذه الدرجة، ي�ســـبح االإن�سان يف 
مفرتق طـــرق، ويبداأ القلق والتعب النف�ســـي يظهر عليه، وقد 
ميتـــد اإىل طريقـــة تعامله مـــع اأهله واأطفاله، وي�ســـطره ذلك 
اإىل التذمر والت�ســـكي واحلديث، اأو ما ي�ســـمى "بالف�سف�سة" 
عند بع�ض االأ�ســـحاب �سواء يف العمل اأو خارجه، وهنا مفرتق 
الطريق؛ فاإما اأن ي�سقط يف اأح�سان من ال يرحمه وال يريد له 
اخلري من اأ�سحاب �سوء، في�سحنه ويعطيه وي�سمعه من الكالم 
ما يكفي ليكون الق�سة التي تق�سم ظهر البعري. واإما اأن يرزق 
ب�ســـديق يدله على اخلري ويو�ســـح له ال�ســـواب وي�ساعده يف 

جتاوز حمنته فيعود اأف�سل مما كان.
 وقد يت�ســـاءل اأحدنا عن كيفية التفريق بني رفيق ال�ســـوء 

لتجنبه، واالأخ املحب لالنتفاع به. فاأقول: 
اإنـــه من ال�ســـهل معرفـــة كال الطرفـــني ب�ســـهولة، فحني 
تذهـــب اإىل زميـــل اأو �ســـديق لت�ســـركه يف هّمك، وتبـــث اإليه 
�ســـكواك وحزنك؛ وتطلب تدخله مل�ساعدتك يف حل م�سكلتك، 
فاإن �ســـمعت منـــه كلمات على �ســـاكلة: ال يهمك، مـــا له حق، 
اهلل يهديه، �ســـّد عليه، "طن�ســـه"... فاهرب من هذا ال�سفيه 
كمـــا تهـــرب من النار قبـــل اأن حترقك، وفر منـــه فرارك من 

املجذوم؛ فهذا حا�سد يريد زوال نعمتك! 
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اأمـــا االأخر فهو خالف ذلـــك حيث يحـــاول تهدئة االأمور 
وتب�ســـيطها ويظهر جوانب النق�ض والعيـــب واخللل فيك، وال 
يتعر�ض وال يغتاب الطرف االآخر، فهذا الزمه وكن على يقني 
اأنه هبة من اهلل لك فا�ســـتفد من تلك الهبة قدر ا�ســـتطاعتك 

ف�سيفيدك يف جميع جماالت حياتك املختلفة!
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�شذوذ جن�شي يناق�ص بهدوء

تناق�ـــض جممعـــات الكنائ�ـــض الن�ســـرانية بـــني الفـــرتة 
واالأخـــرى مو�ســـوعات يخجـــل املرء مـــن احلديـــث عنها فما 
بالك حني يناق�ســـها اأمام املالأ، ومن تلك االأمور التي ناق�ستها 
الكني�سة مو�سوٌع كان يف غاية االأهمية بالن�سبة جلميع املنتمني 
اإليها، يتعلق باإمكانية اإقرار زواج ال�سواذ من عدمه.. وبالطبع 
فاملو�ســـوع نوق�ض على م�ستوى رفيع جدًا، وموؤيدوه ومعار�سوه 

كثريون.. 
ول�ســـت هنا ب�ســـدد احلديث حول مـــا مت التو�ســـل اإليه، 
ولكنـــي اأرغب منكم الرتكيز على اأمريـــن لفتا نظري يف هذه 

الق�سية.
الأمــر الأول: يتعلـــق بطرح مثل هذا املو�ســـوع للنقا�ض، 
وتفاخر بع�ض الفرق هناك باأنها اأول من �سمح بزواج ال�سواذ، 
وتفاخر اأخرى باأنها اأول من �ســـمح بتعيني �ساٍذ جن�سي راهبًا 

يف اإحدى كنائ�سها.. 
وهم حني يفاخرون ويناق�ســـون؛ فهـــم يعتربون ذلك من 
حقوقهـــم وال ي�ســـمحون الأي اأحٍد بالتدخل فيـــه اأو بانتقادهم 
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عليه، ومـــع اأن ما يقومون به ال يحتاج اإىل نقا�ٍض اأ�ســـاًل؛ فهو 
اأمر مرفو�ـــض بالفطرة، وال تفعله البهائم، فما بالك بالنف�ض 
الب�سرية التي ال ميكن اأن ت�ست�سيغه اأو تقبله اإن كانت �سوية، بل 
وحتـــى اأولئك املبتلون الظاملون اأنف�ســـهم ال ميكن اأن يجاهروا 
مبا يقومون به اأو يعلنوا اأمام املالأ اأنهم ميار�سون تلك االأفعال 
اإال من �ُســـلخ احلياء منـــه تامًا، فكيف مبناق�ســـة هذا االأمر 
واالإ�ســـرار على اإقـــراره، لي�ض من قبل اأ�ســـخا�ض عاديني؛ بل 
مـــن قبل قيادات دينية ُتوهم اأتباعهـــا باأنها على حق، ولكنها 

تقودهم اإىل ال�ســـالل، وهذا ما نقـــروؤه يف قوله تعاىل: چ ڦ  
چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ    ڦ  
ڍ   ڍ   ڇڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ  

ک  چ )التوبة: من االآية34(.

لكن تخيلوا معي لو اأن تلك النقا�سات تدور يف رحى اإحدى 
الفرق االإ�سالمية..! فماذا �سيقول االإعالم الغربي عن ذلك؟ 
�سوف ي�ســـتنكر وي�سجب وي�سم االإ�سالم ونبيه ـ عليه ال�سالة 
وال�ســـالم ـ واأهلـــه بال�ســـذوذ، كمـــا يفعلـــون االآن عند حدوث 
اأعمـــال اإرهابية، ثـــم اإنهم لن يكتفوا بال�ســـجب واال�ســـتنكار 
والطعـــن والت�ســـويه، بـــل �ســـوف يطالبـــون بعمل اإ�ســـالحات 
جذرية للدين االإ�ســـالمي كما يح�ســـل يف مطالبتهم بتحرير 
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املراأة ومنحها كافة حقوقها، بل وت�ســـجيع بع�ض ال�ســـاذجات 
حـــني يطالنب  باإعطـــاء احلق للمراأة يف اإمامة ال�ســـالة، ولن 
ي�ســـتكينوا حتى يحققـــوا ما يريدون، ولكنهم �ســـوف ينادوننا 
ويطالبـــون ويطبلون و�سي�ســـتمرون يف ال�ســـراخ والنعيق دون 
نتيجـــة، ولي�ض هذا تخمينًا اأو فر�ســـية اأتوقعهـــا؛ بل هذا اأمر 
اهلل الذي ق�ســـى به وال مبدل لكلمات اهلل الذي يقول عز من 

قائل: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ      ڀ  
چ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

)التوبة:32ـ33(.
الأمــر الثــاين: وهـــو ما يتعلق ب�ســـلوكيات اأولئـــك القوم 
وهدوئهم يف مناق�سة مثل تلك االأمور ال�ساذة دون اأي انفعاالت 
اأو �ســـراخ، رغـــم اأنهم علـــى باطـــل، فاملوؤيدون واملعار�ســـون 
يجتمعون وفق اأ�س�ض و�سوابط معلومة دون اأن ي�سيء اأٌي منهم 
اإىل االآخر، ويناق�سون امل�سائل برتٍو وهدوء، ويخرجون بنتائج 
وتو�ســـيات يحاولون من خاللها اإر�ســـاء جميع االأطراف، مع 
وجود الكثري من املرونة التي ت�ســـمح باحتـــواء الطرف االآخر 

وعدم ان�سقاقه.
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واإذا نظرنـــا اإىل طريقتنـــا يف النقا�ض جنـــد ـ يف الغالب ـ 
اأن اأبواب احلوار اأ�ســـبه ما تكون باملغلقة؛ الأن معظمنا يرف�ض 
الـــراأي االآخر وال يقبله؛ كمـــا اأننا يف الغالب نحلل ال�ســـخ�ض 
ونبحـــث عن مثالبه وعيوبه لنقدحه ونغ�ض الطرف عن جميع 
ح�ســـناته واإيجابياته ونح�ســـره يف ذلك اجلانب املظلم الذي 
طابت لنا روؤيته من خالله، مع اأنه ال ي�سكل ولو 5% من حقيقة 
�سخ�سيته، ولو اأننا بحثنا عن اإيجابياته، واأكربناها واأ�سعرناه 
اأننـــا نقدرهـــا له لكان من املمكـــن اأن نتمكن من حل كثرٍي من 
ق�ســـايانا املعلقـــة التـــي ل جتد من ي�ســـهم يف حلهـــا، كما اأن 
تقديرنـــا لالآخر رمبا ي�ســـهم يف تنازله عن كثرٍي من اآرائه من 
جهة، و�ســـيوؤدي اإىل اإبعاد الت�سنج الذي يت�سبب يف �سوء فهمنا 

له؛ ب�سبب عدم و�سوح ال�سورة كاملة اأمامنا.
ومـــن هنا فاإين اأقولـ  ومن باب اأن احلكمة �ســـالة املوؤمن 
اأّنـــى وجدها فهو اأحق بها ـ اإنه يتوجب علينا مثلما انتفعنا مبا 
لدى الغرب من ثقافة و�ســـناعة وتقدم اأن ن�ستفيد من اأهم ما 
لديهم وهو طريقتهم يف مناق�سة اأمورهم و�سعيهم احلثيث من 
اأجل التو�ســـل اإىل حلول و�سط تر�سي جميع االأطراف، وعدم 
تـــرك االأمور معلقـــة؛ الأن الت�ســـوية واخلروج بحلول مر�ســـية 
والتنـــازل عن بع�ـــض االأمور الفرعية التـــي ال تخل مبعتقداتنا 
هي الو�ســـيلة الوحيدة التي �ستو�ســـلنا اإىل ما ن�ســـبو اإليه من 
رقـــي وتقـــدم؛ فاتفـــاق العلمـــاء بع�ســـهم مع بع�ـــض من جهة 
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واملثقفني واالأدباء من جهة اأخرى هو االأر�ســـية التي ميكن اأن 
تبذر بها ما ي�ســـعدك اأن حت�ســـده يف امل�ســـتقبل، اأما التم�سك 
باالختالف والتلذذ به فهو ال يقود اإىل م�ســـلحة عامة، ولكن 
اإىل دوام التخلـــف والفرقة واالن�ســـقاق التي ال ميكن اأن تقود 

االأمة وجمتمعاتها اإىل ما ين�سده اأبناوؤها من رقي وتقدم.
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فرق بني الثنني

يحدثني �ســـاحبي وهو ي�ســـحك ويتعجب من حال بع�ض 
املدراء فيقول: انه كان يعمل يف اإحدى االإدارات وكان ال ي�ستطيع 
اأن ياأخـــذ اأتفـــه حقوقه اإال بكل كلفة وم�ســـقة، فحـــني يريد اأن 
ياأخذ اإجازة عر�سية مدة خم�سة اأيام مثاًل كان مديره "يحّمر 
ـ وكنت اأنا معاي�سًا حاله ول يكن  وي�سفــّر" ب�سبب ذلك الطلبـ 
ياأتي بجديد حني يخربين مثل ذلك ولكنه كان يذكرين الأ�سعر 
ـ فيقول �ساحبي وبعد ترقيتي وانتقايل للعمل يف اإدارة  بالفرقـ 
اأخرى جل�ســـت قرابة �ســـنة كاملة ل اأتقدم خاللها باأي طلب 
�سخ�سي، ويف اإحدى املرات كنت اأقراأ اأحد التعاميم اجلديدة 
فوقعت عيني على بيان ي�ســـتمل على عدٍد هائٍل من الدورات، 
يقـــول �ســـاحبي: وبـــرتدد اأخذت القلـــم وو�ســـعت خطًا حتت 
اإحدى الدورات الأميزها كي ال ت�سيع و�سط هذا العدد الهائل، 
ثم اأخرجت ورقة وقلمًا وكتبت معرو�ســـي ل�سعادة املدير وكان 
فيه من املربرات واحليثيات والتف�ســـريات ال�ســـيء الكثري اإىل 
درجـــة اأنه جتاوز ال�ســـفحة ولكني ق�ســـدت ذلـــك؛ كي يكون 
طلبي مقنعًا وال يرف�ســـه فاأنا تعر�ســـت للكثـــري من احلرمان 
وال اأريـــده اأن يالحقني حتى يف عملـــي اجلديد، يقول: اأخذت 
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طلبي وعر�ســـته على رئي�ســـي الذي قراأه على عجل ول يدقق 
فيه كثريًا ثم نظر اإيل وقال: اهلل يهديك ــ يقول �ساحبي: قلت 
اهلل ي�ســـرت من اأولها طلب الهداية والعتاب ولكنه اأكمل كالمه 
الـــذي كان ظاهـــره العتاب واملالمة الأين تعـــودت ذلك ليكمل 
كالمه وهو يكتب ال مانع من ذلك وهو يقول يل: فقط اأ�ســـبوع 
َل ل تطلب �ســـنة اأو ثالثة اأ�ســـهر على االأقل لت�ســـتفيد اأكر. 
يقول �ســـاحبي: كدت اأ�ســـقط مغميًا علي من هول ال�ســـدمة 
حيـــث فاجـــاأين باإجابته اإىل درجة ل اأعرف مـــا اأقول له فاأنا 
كنت قد كتبت ع�ســـرات املربرات واالأعـــذار يف خطابي ولدي 
�سعفها جاهزة الأرّد عليه حني اأقابله، اإال اأنه �سبّب يل �سدمة 

كادت تذهب عقلي.
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خواطر متفرقة
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العودة اإىل امل�شتقبل

هذا م�سطلح اأو مفتاح للخيال العلمي واأول مرة ا�ستخدم 
ـ اإن ل اأكن خمطئًا ـ يف فيلم اأمريكي اأنتج عام 1985م واأبهر 
هواة م�ساهدة االأفالم حينها حتى �سدر منه جزاآن اآخران يف 
وقـــت الحق. واأنا هنا ال اأحتدث عن الفيلم ولكني اأحتدث عن 
الفكرة وهي غريبة بالفعل واأظنها �ست�ســـتهوي من يقراأ عنها 
على الرغم من اأن الفكرة تعتمد اأ�سا�سًا على م�سائل فيزيائية 
وريا�ســـية بحتة، اإال اأين هنا �ســـاأترك ذلـــك جانبًا الأتكلم عن 
الفكرة والطموحات التي ياأمل الباحثون حتقيقها من خاللها.
بع�ســـنا بالتاأكيد �ســـمع عـــن العال االأمريكي من اأ�ســـول 
من  العديد  �ســـاحب  �سوي�ســـرية "األـــربت اين�ســـتاين" وهـــو 
االخرتاعـــات واالكت�ســـافات العلمية، ومنها نظريته امل�ســـماة 
بالن�ســـبية قبل اأن ي�سهم ب�ســـكٍل كبري يف م�ساعدة االأمريكيني 

يف اإنتاج اأول قنبلة نووية 1945م.
نظرية الن�ســـبية نظرية فيزيائية ريا�سية بحتة ولكن من 
مفاهيمهـــا اعتبار الزمن بعدا رئي�ســـيا يف احليـــاة؛ فهو ككل 
االأبعـــاد االأخرى ميكن ال�ســـري فيـــه اإىل االأمـــام واإىل اخللف 
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اأي�ســـًا. نعم قـــد تتعجبون ولكن بالفعل يف هـــذه النظرية يرى 
"اين�ستاين" اإمكانية �سفر االإن�سان اإىل املا�سي، وهذه النظرية 
غري مقبولـــة منطقيًا وال ميكن اأن يت�ســـورها العقل؛ اإذ كيف 
ميكن اأن اأ�ســـافر اإىل املا�ســـي بعلم احلا�ســـر؛ فلو افرت�ســـنا 
اإمكانية ذلك ل�ســـافر اأحدنا مثاًل اإىل خم�ســـني �ســـنة م�ســـت 
وت�ســـرف مع بو�ـــض مثاًل قبل اأن ياأتي ويفعـــل اأفاعيله بالعال 
االإ�ســـالمي كما يح�سل اليوم! كما اأن االأمريكيني �سي�سافرون 
الزمن الذي ميكنهم من الق�ساء على اأ�سامة بن الدن قبل اأن 

ياأتي ويفجر مبنى التجارة العاملي.. كما "قيل"! 
املهـــم اأن هـــذه النظرية كغريها من النظريـــات واالأفكار 
اجلديـــدة واجهت الكثـــري من االنتقـــادات، وباملقابل كان لها 
موؤيدون �ســـرحوا بخيالهـــم العلمي بعيدًا وبـــدوؤوا يفكرون يف 
اأمـــور قد ال تخطر لنا على بال، ومـــن تلك االأمور حتدثوا عن 
مدى اإمكانية ال�ســـفر اإىل الف�ساء واكت�ســـاف العال املجهول 
هنـــاك، امللـــيء بالكواكب والنجـــوم التي تبعد عنا م�ســـافات 
�سا�ســـعة ل يفكـــر العقل الب�ســـري اأو يتخيل وجودها اأ�ســـاًل، 
فكيف بال�ســـفر اإليها! وما �ســـاأورده يف ال�سطور القادمة كالم 
علمي بحت وجميل اأن الواحد منا يعرفه و�ساأو�سح ال�سبب يف 

فقرات الحقة. 
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حـــني قا�ـــض علماء الفلـــك ال�ســـرعات املختلفة لالأ�ســـياء 
وجدوا اأن �سرعة ال�سوء هي االأ�سرع على االإطالق حيث يقطع 
ال�ســـوء م�ســـافة مئة و�ســـتة وثمانني األف ميل لي�ض يف ال�ساعة 
بـــل يف الثانية الواحدة، وحني ن�ســـمع عن بع�ـــض النجوم التي 
تبعد عنا م�ســـافة �ســـنة �ســـوئية فاإن ذلك يعني اأنها تبعد عنا 
ما يقارب ال�ســـتة ع�سر مليار ًا ون�سف مليار ميل، ولكي تزداد 
اندها�ســـًا دعني اأخـــربك اأن علماء الفلك اكت�ســـفوا اأن عاملنا 
الذي نعي�ض فيه مبا فيه من جنوم وكواكب واأقمار و�ســـم�ض ما 
هو اإال جمرة واحدة ت�ســـمى درب التبانـــة، واأن هناك العديد 
من املجرات امل�ســـابهة ومن باب العلم بال�سيء فاإن قطر درب 
التبانة لو ق�ســـناه بال�ســـنة ال�ســـوئية رمبا ينده�ض بع�سنا من 
الرقـــم ولكنه حقيقة، فقطر جمرة درب التبانة يبلغ مئة األف 
�ســـنة �ســـوئية، ومن باب التذكري فالثانية ال�ســـوئية الواحدة 
تبلغ مئة و�ستة وثمانني األف ميل.. اأرقام مهولة األي�ض كذلك؟!
ول يياأ�ض العلماء من تلك االأرقام بل وا�ســـلوا ر�ســـدهم 
ومراقبتهـــم وبحثهم امل�ســـتميت للو�ســـول اإىل اأ�ســـرار الكون؛ 
حتى اكت�ســـفوا وجود جنوم �ســـوداء تبتلـــع كل ما يقرتب منها 
حتـــى ال�ســـوء، ولهـــذا ال�ســـبب ال ُيـــرى منهـــا �ســـوى فوهتها 
ال�ســـوداء، وباملنا�ســـبة هـــذه النجوم هـــي التي اأق�ســـم املوىل 

�ســـبحانه بها يف قولـــه عز من قائـــل: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    
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ک   ک  چ )التكويـــر اآيـــة 15و16( اأي التي تكن�ض الف�ســـاء 
فال مير بالقرب منها �ســـيء اإال ابتلعته؛ ب�سبب قوة جاذبيتها، 
وهذا االكت�ســـاف قاد العال اإىل التخمني اأن هناك عاملا اآخر 
خلف تلك النجوم ال�ســـوداء؛ فاالأ�سياء التي تلتهمها البد اأنها 
تخـــرج من مكان اآخر رمبا يبعد عنا مئـــات االآالف اأو ماليني 
ال�ســـنوات ال�ســـوئية، وما يدعو اإىل العجب اأنهم ل يركنوا بل 
بحثوا االأمر ب�سكٍل جدي وتو�سلوا اإىل اأنهم من اأجل اأن ي�سلوا 
اإىل تلك الثقوب ال�ســـوداء بحاجة اإىل �ســـفينة ف�ساء ت�ستهلك 
مـــن الطاقة ما يزيد عن مليون �ســـعف ما ت�ســـتهلكه الواليات 

املتحدة يف �سنة كاملة.
واملعوقـــات ل تتوقف عند هذا احلد؛ بـــل فكروا يف كيف 
�ستعود ال�سفينة فيما لو دخلت اإىل ذلك النفق املظلم وخرجت 
مع نفق م�ســـيء يف اجلانب االآخر، وكانت االإجابة ت�ســـري اإىل 
اإمكانية ذلك عـــن طريق البحث عن نفق مظلم اآخر يعيدهم 
اإىل مكانهـــم الـــذي اأتوا منه، اإال اأنهم خافـــوا من اأن يقودهم 
الثقب االأ�ســـود اجلديد اإىل مكان اآخر غري الذي قدموا منه، 
كمـــا اأن مـــن املعوقات اأن ات�ســـال �ســـفينة الف�ســـاء باملحطة 
االأر�ســـية �سينقطع ب�ســـبب ابتالع النجم االأ�سود كل ما يحيط 

به.
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حقيقـــة ورغـــم اأن تلـــك الفر�ســـيات �ســـعبة املنـــال، اإال 
اأين اأعجـــب من جلـــد العلمـــاء وكفاحهم و�ســـهرهم وبحثهم 
املتوا�ســـل للو�ســـول اإىل ما يثبت نظرية تبنوها، وما يعجبني 
اأكر ويده�ســـني واأقف لـــه اإجالاًل واحرتامًا قـــدرة املوىل عز 
وجـــل وخلقه الف�ســـيح، فالواحد منا قد يزهو ويفخر بنف�ســـه 
ويعتقد اأنه ال مثيل ل�سخ�ســـه وذاته وال اأحد ميكنه م�ســـاهاته 
اأو الوقـــوف بوجهه؛ ب�ســـبب ما لديه، وقد ي�ســـل به االأمر اإىل 
االإحلـــاد اأو االإعرا�ـــض عـــن خالقه وعـــدم االمتثـــال الأوامره، 
ولـــو تفكر وتدبر وقـــراأ وطالع ما حوله وقـــدرة من خلق واأبدع 
و�سنع فاأو�سع لتيقن اأن هناك اأ�سرارا ال ميكن لب�سر اأن يحيط 
بها! واجلميل يف املو�ســـوع اأننا حني نقـــراأ مثل تلك املعلومات 
واالكت�ســـافات ونربطها فيما ورد يف قراآننـــا العظيم ننده�ض 
ويزيد ت�سكنا وتعظيمنا ربنا وتعلقنا به، ومنه قوله �سبحانه: 

چ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  
ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ  چ )ف�سلت، اآية53(.

ولعلي اأ�شري اإىل اأمرين مهمني هنا: 
اأولهمـــا: بحـــث العلمـــاء يف اإمكانيـــة العودة اإىل املا�ســـي 
واإن اأمكـــن ذلك فلن يتمكن االإن�ســـان من تغيـــري االأحداث بل 
�سي�ساهدها دون اأن يتدخل، ومثاله ما نراه من جنوم اأمامنا؛ 
حيث يقول علماء الفلك اإن ما نراه لي�ض �سورة النجم احلالية 
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بل �ســـورة قدمية تعود لع�ســـرات ال�ســـنني ولكنها و�سلتنا االآن 
وقد يكون النجم نف�سه االآن يف مكان اآخر اأو انتهى وفنى.

اأمـــا االأمر االآخر: فاإنه متعلق باإمكانية االنتقال ال�ســـريع، 
وهو ما حاول العلماء الو�ســـول اإليه من خالل ال�ســـفر عرب ما 
ي�ســـمى الزمكان )الزمن واملكان( بحيث تنتقل االأج�ســـام يف 
حلظتهـــا من مكان اإىل اآخر مهما بعدت م�ســـافته، وقد بحثوا 
وحاولـــوا ولكنهـــم ل يتمكنوا من ذلك رغم اأنهم ا�ســـتطاعوا 
نقل قطعة معدنية �ســـغرية بنف�ض االآلية م�سافة مرت واحد، اإال 

اأنهم واجهوا م�سكلتني:
الأوىل: اأن العمليـــة ا�ســـتغرقت اأكـــر من �ســـاعة كاملة 

وهذه مدة طويلة جدًا.
 وامل�شكلــة الثانيــة: اأن القطعة املعدنيـــة حني عادت ل 
تعـــد بنف�ض �ســـورتها التي كانت عليها بل حـــدث بها كثرٌي من 

الت�سوهات.
ولتقريـــب ال�ســـورة ب�ســـكٍل اأكـــرب دعونا ناأخذ االت�ســـال 
الهاتفي كمثال ففي حال ات�ســـال �سخ�سني االأول يف الريا�ض 
واالأخـــر يف جدة فاإن نف�ض العملية جتري بال�ســـبط ب�ســـرعة 
هائلة جدًا يتم خاللها تفكيك الكالم اإىل اإ�ســـارات كهربائية 
ومن ثم اإعادتها اإىل و�ســـعها، وتخيلوا لو ل يعد الكالم الذي 
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خرج منا اإىل حالته لو�سلت االأحرف اإىل ال�سخ�ض يف اجلهة 
االأخرى مفككة وغري مفهومة، وال�ســـوؤال هنا: اإذا كنا قادرين 
علـــى نقل الكالم من مـــكان اإىل اآخر يف نف�ـــض اللحظة بغ�ض 
النظر عن امل�ســـافة، فلماذا ال نتمكن من نقل االأج�سام بنف�ض 
الطريقة بـــداًل من الطرق التقليدية املعمـــول بها حاليًا؟ وقد 
يقول اأحدهم اإن ذلك م�ســـتحيل وال�سحيح اأنه غري م�ستحيل 
والفكـــرة ممكنـــة حتـــى لو قـــال با�ســـتحالتها العال باأ�ســـره؛ 
واملفرت�ـــض اأن يوؤمن بها امل�ســـلمون وباإمكانية حتقيقها بدليل 
اأن نقل عر�ض بلقي�ض مت بنف�ض الطريقة، وقد ورد يف التفا�سري 
باأن الذي عنده علم من الكتاب كان ب�ســـرا يقال له اآ�سف بن 
برخيا تكن من التغلب على عفريت اجلن الذي كانت قدرته 
ال تتجـــاوز اأن يح�ســـر العر�ـــض يف مدة قيام ال�ســـخ�ض ولكن 
االإن�ســـان مبا وهبه اهلل �سبحانه من علم تكن من ذلك بلمح 

الب�سر.
وبغ�ض النظر ا�ستطعنا اأم ال، فاإين اأقول اإن كل ذلك يجب 
اأن يزيـــد يف يقيننا بعظمة اخلالق وقدرتـــه، فرغم الطفرات 
العلميـــة الهائلة التي و�ســـلنا اإليها اإال اأن كل اكت�ســـاٍف جديد 

يثبت لنا اأمرين مهمني: 
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الأمر الأول: اأننا مع هذا االكت�ساف علمنا بوجود اأ�سرار 
جديـــدة ما زلنـــا جنهلها اإذ برغم تقدمنا خطـــوة اإىل االأمام 
بهذا االكت�ساف اإال اأننا تاأخرنا ع�سر خطوات من خالل جهلنا 

باالأ�سرار اجلديدة. 
والأمــر الآخر: اأن كل اكت�ســـاف جديد يثبت ملكت�ســـفيه 
واملهتمـــني اأن هناك خالقا مدبرا لهذا الكون، واأن ما فيه من 
خملوقـــات ل ياأت من قبيل ال�ســـدفة، اأما بالن�ســـبة لنا نحن 
امل�ســـلمني فـــاإين اأحمـــد اهلل اأن كل ك�ســـف يقربنـــا اإىل موالنا 
فتن�ســـينا م�ســـاعرنا واأحا�سي�ســـنا بعظمته وقدرته روعة ذلك 
الك�ســـف اجلديد، وما اأتناه اأن تقودنا تلك االأحا�ســـي�ض اإىل 
البحث والك�ســـف عن مزيٍد من االأ�ســـرار مـــن خالل البحوث 
اأو حتـــى القراءات احلرة املتنوعة والتـــي يف كٍل منها ما يقود 
اإىل الغاية املرجوة وهي تعبدنا باكت�ســـاف عظمة اخلالق جل 

عاله.
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الإميان بامل�شلمات

مـــن املهـــم جـــدًا اأن يعلـــم الواحد منـّــــا اأن هنـــاك اأمورًا 
حم�ســـومة ال جـــدال وال مراء فيها، وال ميكـــن التنازل عن اأي 
منها، وعلى راأ�سها وحدانية اهلل ثم اأداء الفرو�ض والواجبات 
وحمبة امل�ســـلمني ومواالتهم على ح�ساب غريهم بغ�ض النظر 

عن دياناتهم.
ولكن هناك اأمورًا يعتقد بع�ســـنا اأنها من امل�سائل امل�سلـّم 
بهـــا، واأنه ال يجوز نقا�ســـها وال ميكن اأن تكون غري ما �ســـمعه 
ووعاه يف �ســـغره، ومنها م�ســـائل دينية فرعية خمتلف عليها، 
ي�سمع الواحد منا حكمها يف �سغره وي�سلـّم به، رغم اأن هناك 
اأحكامـــا اأخـــرى خمالفة له اأرجح منه، اإال اأنه يتم�ســـك بذلك 

احلكم وال يناق�ض فيه وينتقد من يخالفه، وهنا امل�سكلة.
مـــن االأمور التـــي ي�ســـلـّم بها النا�ـــض يف عهدنـــا مقوالت 
لبع�ض ال�ســـلف ال�ســـالح، ر�ســـوان اهلل عليهم، وهي مقوالت 
عامـــة الأ�ســـخا�ض جمتهدين يحتمـــل كالمهم ال�ســـواب كما 
يحتمـــل اخلطاأ، وبع�ض اأقوالهم لي�ســـت منقولة عن الر�ســـول 
عليه ال�سالة وال�ســـالم فتكون م�ساألة الت�سليم بها حم�سومة، 
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وال عن اأ�ســـحابه ر�ســـوان اهلل عنهم فنقول �ســـمعوها منه اأو 
�ساهدوه يفعلها.

ومـــن االأمور التي يعتقد بع�ســـنا اأنه م�ســـلـّم بها وال تقبل 
النقا�ـــض، م�ســـاألة ال�ســـعادة - والتي �ســـاأحتدث عنها ب�ســـكٍل 
اأكر تف�ســـياًل يف املو�سوع القادم بحول اهلل - واأنها مرتبطة 

بالتقوى، كما يقول ال�ساعر: 
ول�ست اأرى ال�سعادة جمع ماٍل              ولكن التقي هو ال�سعيد
فلي�ض �ســـرطًا اأن ال�ســـخ�ض ال يكون �ســـعيدًا اإال بالتقوى، 
خا�ســـة واأن التقوى مرتبة اإميانية رفيعة جدًا ال تطلق على كل 
�ســـخ�ض، فاملتقي مقامـــه ومنزلته عند اهلل اأرفع من امل�ســـلم 
الذي ل ي�ســـل اإىل تلك املنزلة الرفيعة، ومع ذلك فكثري من 
امل�ســـلمني حتققت لهم ال�ســـعادة بف�سل اهلل ول يرتقوا ملرتبة 

التقوى.
اأي�ســـًا يجـــب اأن ال نغفل اأمـــرًا مهمًا هنا، وهو اأن �ســـكان 
العال لي�سوا كلهم تع�ساء وامل�سلمون فقط هم ال�سعداء، ولكن 
هناك اأ�سخا�ســـًا لي�ســـوا م�ســـلمني يعي�سون ب�ســـعادة يغبطهم 
عليها بع�ض امل�ســـلمني، وهناك اأي�ســـًا بع�ض امل�سلمني يعي�سون 
حياة تعي�ســـة لدرجة ي�ســـفق على حالهم اأعداوؤهـــم، واالأمثلة 

اأظنها كثرية.
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ما اأق�ســـده هنـــا التاأكيد على اأن لـــكل واحٍد منا احلق يف 
التفكـــري بالطريقـــة التي تنا�ســـبه، ولكن ال يفر�ـــض راأيه على 
االآخريـــن، اأو يفرت�ـــض اأن كل النا�ـــض تفكـــر بنف�ـــض طريقته 

وت�سلـّم بذات االأ�سياء امل�سلـّم بها لديه.
ولعلي اأ�ســـرب مثااًل اأختم به، وع�ســـى اأن يكون مو�ســـحًا 
ملـــا كتبـــت، ومبينـــًا الهدف مـــن كتابة هـــذا املو�ســـوع: اأذكر 
حينمـــا كنـــت يف الواليات املتحدة كان يل �ســـديق اأمريكي يف 
اخلم�ســـينيات من عمره حا�ســـل علـــى املاج�ســـتري يف االأدب 
االإجنليزي بتقدير ممتاز من جامعة براون االأمريكية - وهي 
واحدة من اأعرق واأقوى اجلامعات هناك - وكان يع�سق االأدب 
اإىل درجـــة مبهرة. وذات مرة كان يـــزورين يف منزيل، فقلت 
يف نف�ســـي َل ال اأ�ســـمعه القراآن الكرمي مع ترجمة معانيه اإىل 
اللغة االإجنليزية، وبالتاأكيد �سيتاأثر وتكون البداية اأو اخلطوة 
االأوىل لدخوله االإ�ســـالم، وبالفعل اأ�ســـمعته بداية �سورة مرمي 
حتى االآيات التي حتكي والدة عي�سى عليه ال�سالم، وكنت على 
يقني اأنه �سيتاثر بتلك االآيات و�سيعجبه القراآن ويطلب املزيد، 

ولكن ردة فعله اأ�سابتني بخيبة اأمل كبرية.
واإن كان القيا�ض هنا مع الفارق، اإال اأن الذي اأرمي اإليه اأن 
املرء قد ي�سلـّم باأمر ويظن النتيجة �ستاأتي كما ر�سم وخطط، 
ولكنه ي�ســـاب بخيبة اأمـــل حني ال يتحقق مـــراده؛ الأن النا�ض 
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تفكر بطريقة خمتلفة عن تلك التي يفكر بها، وهذا ما ح�سل 
يل، ولكن بقي قراآين على ذات املنزلة، ولكن الذي تغري لدي 
اأن تفكـــريي تطور وارتقـــى وعرفت اأن القـــراآن لن يعجب كل 
اأحد؛ فهناك اأنف�ض وقلوٌب مري�ســـة ال ت�ست�سيغ القراآن، مثلما 

اأن هناك قلوبًا ال ميكن اأن تعي�ض بدونه.
ومـــن هـــذا املنطلق فنحن حني نقراأ مو�ســـوعًا اأو ن�ســـمع 
بدايـــة خـــرب اأو تعليقـــًا، نتلهف ل�ســـماع البقيـــة، معتقدين اأن 
الكاتب اأو املتحدث �ســـياأتي مبا يف اأذهاننا، اإال اأن خيبة اأملنا 
تكـــون كبرية حني تنتهي املقالة اأو احلديث دون اأن التطرق ملا 
توقعنا... ولكن ملاذا؟ الأن لكل �سيٍخ طريقته، واأتنى يف ختام 
هذا املو�ســـوع وحتى الكتاب باأكمله اأن ال اأكون خالفت القارئ 

العزيز و�سطحت بعيدًا عما يفكر به اأو ياأمله من الكتاب.
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ال�شعادة تكمن هنا

العلماء والفال�ســـفة وال�ســـعراء، كلهم قالوا يف ال�سعادة. 
واالأغنياء والفقراءـ  ال�ســـغار والكبـــارـ  كلهم بحثوا وما زالوا 
يبحثون عـــن ال�ســـعادة. منهم من و�ســـل اإىل غايتـــه، ومنهم 
من ل ي�ســـل، ولن ي�ســـل، ولكن براأيكم: ملاذا بقيت ال�سعادة 

ـ خا�سة الدائم منها ـ ع�سية �سعبة املنال؟
امل�ســـكلة اأن لل�سعادة �ســـرًا ال يعرفه اإال فئة قليلة جدًا من 
الب�ســـر، ومـــن عرف ذلك ال�ســـر ظفر مبـــراده، وحقق بغيته، 
وو�ســـع الهم واحلزن خلف ظهره، فلم يعد يعرف للهم طعمًا 
وال لونـــًا، واإن �ســـمع وراأى مـــن ال يزال ي�ســـارعهما ل يع ول 
يدرك حجم املاأ�ساة التي يعي�سها املبتلى؛ الأن ال�سعادة تن�سيك 
ر  االأحـــزان، فتغدو وكاأن ل مير بك هـــم وال حزن قط، وُتطهِّ
وتنقـــي قلبك من االأ�ســـغان، فتلقى من اأ�ســـاء اإليـــك وتعامله 
وكاأنه �ســـديق حميـــم، وارجعوا ـ اإن �ســـئتم ـ ملقولـــة "اذهبوا 
فاأنتم الطلقاء" لت�ست�ســـعروا عظم العطاء وال�ســـفح الذي ل 

ياأت من فراغ!
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�ســـاهدوا االأغنياء، وكم من االأمـــوال يكنزون، ومع ذلك، 
فتلـــك الروات ل تقهم لوعة الهم والغم؛ بلـ  واهللـ  اإن كثريًا 

من الفقراء اأ�سعد منهم واأكر بركة واأقر عينًا! 
يحاول اآخرون البحث عن ال�ســـعادة من خالل الف�ســـحة، 
ويظنـــون اأنهم �سيح�ســـلون علـــى بغيتهم يف احلـــل والرتحال 
وال�سفر، من دولة اإىل اأخرى، ومن بلدة اإىل ثانية، ولكنهم يف 
النهاية ال يخرجون �ســـوى بالتعـــب ونق�ض املال وقلة الفائدة، 
رغم اأن يف ال�ســـفر �سبع فوائد، ولكن لي�ض كل النا�ض يجدها، 
وبالتاأكيد اإن اإدراك بل�ســـم ال�ســـعادة الدائمة ال يدخل �ســـمن 

تلك الفوائد.
هناك من يعتقد اأن ال�ســـعادة يف منح النف�ض ما ت�ســـتهي، 
فتاأخـــذ ما يطيـــب لها، وترتك ما تنفر منه، فيذهب �ســـاحب 
ذلـــك الظن اإىل كل مـــكان من اأجل حت�ســـيل بغيته، ولكنه ال 
يلقـــى غـــري اخل�ســـران، واإن توهم اأنه ح�ســـل على مـــا يريد، 
فذاك �ســـبيه �سراب ي�ســـلي النف�ض وي�سر العني ولكنه ال يروي 

الظماأ.
ولكن ما راأيكم بالتغيري والتجديد والتطوير واالنتقال من 
حـــال اإىل حال؟ اأما ترون معي اأنه يجلب ال�ســـعادة ويدميها؟ 
خا�سة اأن اأنف�ســـنا جبلت على امللل وال�ساأم من كل ما نح�سل 
عليه؛ فاإن كنا ال ن�ست�سعر �سحتنا، وال نحمد من عافانا اإال بعد 
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اأن نفقدها، واإن كنا ال نح�ض بنعمة الك�ساء الذي نلب�سه اإال بعد 
تذوق طعم احلرمان والعجز عن �سرت اجل�سد، وما ن�ساهده يف 

بع�ض البلدان الفقرية رمبا يكون حافزًا ولكنه ال يكفي. 
اأمـــا ترون اأن االإن�ســـان ميل من كل �ســـيء، حتى من ولده 
واأقـــرب النا�ض اإليه؟ اأما علمتم اأن اهلل �ســـبحانه يزين اجلنة 
الأهلهـــا كل يوم؛ كـــي ال ميلوا، فاإن كانت اجلنـــة ـ وهي منتهى 
طمـــوح النف�ـــض الب�ســـريةـ  حُت�ّســـن وجُتمـّــــل، وي�ســـاف اإليها 

اجلديد كل يوم، فكيف مبا �سواها؟!
ومن هنا فاإين اأقول: اإن من يريد ال�سعادة؛ عليه اأن يجدد 
ها، وال اأعني بالتغيري �سراء �سيارة جديدة،  يف حياته، واأن يغريِّ
اأو تغيري املنزل، اأو بيع االأثاث القدمي وا�ستبدال جديٍد به، بل 
العك�ض من ذلك، فهذا ي�سبب نهم ال�سراء واالإدمان عليه، وال 
يجلب �ســـوى اخل�سارة وفقدان املال، واأبو بكرـ  ر�سي اهلل عنه 
ـ يقـــول: "اإين الأعجب من اأهل بيت ينفقـــون رزق اأياٍم يف يوم 

واحد!".
ولكن ما اأق�سده هنا، هو اأن نتعلم التغيري والتجديد يف كل 
�سيء، يف طريقة اأكلنا، وملب�سنا، وبيوتنا، واأماكن عملنا، ويف 
و�ســـيلة نقلنا وغريها، ويجب اأن يكون التغيري ب�سكل م�ستمر، 
واإن فعلنـــا؛ كان ذلك كافيًا للت�ســـبث مبا عجز عن طلبه كثري 

من ذوي املال واحل�سب، وحتى املعرفة.
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تب�شم جمانًا

ما اأكر احلديث حول االبت�سامة وفوائدها! واأنها مريحة 
للنف�ض، مهدئة لالأع�ساب، جالبة لقبول االآخرين، وفاعلة يف 
التودد والتقرب منهم. وهي من االأهمية اإىل درجة اأن االإن�سان 
يتعلمهـــا يف االأ�ســـابيع االأوىل من طفولته بحيث ت�ســـبق جميع 
العـــادات الفطرية االأخرى كاالأكل وال�ســـرب والكالم، بل اإنها 
اأوىل عالمات ودالئل االإدراك بالن�ســـبة للطفل؛ فحني يبت�سم 
فهـــذا يعني اأنه ارتاح للم�ســـهد الذي اأمامه.. ولـــك اأن تتاأمل 
يف ابت�ســـامة الطفل مع ملعان وجنتيه و�سي�سعرك امل�سهد بقمة 
ال�ســـفاء وال�ســـدق والراحة املنبعثة من ذاك الوجه املبت�سم 

الذي يعي�ض بحالة اآنية وكاأمنا حيزت له الدنيا مبا فيها.
على الرغم من �سهولة االبت�سامة وب�ساطتها كعملية حركية 
جمردة يوؤديها االإن�سان، اإال اأن املحفز اإليها �سعب، واأعني هنا 
باملحفـــز اأي ما يدعوك لالبت�ســـامة؛ فالواحد منا قد يبت�ســـم 
ملوقف يدعو لذلك وقد يجامل مرة اأو مرتني �سخ�سًا راآه املرة 
االأوىل، ولكن اأن ميار�ض عملية االبت�ســـام ب�سكٍل م�ستمر فهذا 
ثقيـــل على النف�ـــض، والغريب هنا اأن االإن�ســـان غالبًا ما يركن 
اإىل الراحـــة وعدم بذل اجلهد اإال يف م�ســـاألة االبت�ســـامة فهو 
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يفعل العك�ض، والأو�ســـح مق�سدي هنا فقد قراأت باأن االإن�سان 
حني يبت�ســـم ي�ستخدم �ســـتًا من ع�ســـالت وجهه، ولكنه حني 
يكون عاب�ســـًا هل تظنون اأنه يوفر جهده ويريح ع�ســـالته فال 
ي�ســـتخدم �سوى ع�ســـلتني مثاًل؟! فلو كان االأمر كذلك لقلنا ال 
اإ�ســـكال والواحد مّنا معذور مـــا دام يبحث عن الراحة، ولكن 
العجيـــب اأن االإن�ســـان حـــني يكون عاب�ســـًا ي�ســـتخدم اأكر من 
اأربعـــني، وقيل اأكر من �ســـبعني ع�ســـلة من ع�ســـالت الوجه 
فقـــط، هذا غـــري التوتر واالإفرازات الهرمونيـــة التي يقال اإن 
كرة اإفرازها يزيد دقات القلب، وبع�ض الدرا�سات اأثبتت اأن 

تلك االإفرازات ت�سبب ال�سيخوخة وتعجل يف وفاة االإن�سان.
ال تهتـــم كثـــريًا مبا �ســـبق وال تبحث يف التفا�ســـيل، ولكن 
ن�سيحتي لك اأن تبت�سم واأن جتعل االبت�سامة �سالحك، وحتى 
كلمـــة �ســـالح هنـــا اأرى اأنها غري مقبولـــة، ولعلي اأقـــول اجعل 
االبت�ســـامة اأداتـــك التي من خاللها ت�ســـيطر علـــى االآخرين، 
ولي�ست ال�سيطرة هنا مبفهومها اللفظي ولكني اأق�سد بها هنا 
الك�ســـب؛ فحاول اأن تك�ســـب االآخرين واأن تتغلغل يف اأعماقهم 

من خالل االبت�سامة.
ولي�ض �ســـرطًا اأن تبت�ســـم اأنت فقط؛ بل ميكننا اأن ن�سنع 
االبت�ســـامة يف وجـــوه االآخرين ونح�ســـل منهم علـــى ما نريد 
واأن نغـــري مواقفهم وحتـــى مبادئهم ومعتقداتهـــم. وقد روى 
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يل اأحـــد الزمـــالء اأن موظفًا هنديًا ب�ســـيطًا يعمـــل يف اإحدى 
ال�سركات االأوروبية مبهنة مرا�سل ينقل امللفات من مكتب اإىل 
اآخر ويو�ســـل االأوراق بني املوظفني، واأحيانًا ي�ســـرتي اأو يعمل 
لهم القهوة وال�ســـاي وهكذا.. املهم يف املو�ســـوع اأن اأحد كبار 
املوظفني بال�ســـركة الحظ اأن االبت�ســـامة ال تفارق حميا ذلك 
املوظـــف؛ فهو يدخل عليـــه ويحيه ويالطفـــه وميازحه ويوؤدي 
ما يطلب منه بكل اأدب واإتقان، ومما اأده�ســـه اأي�ســـا اأن فعله 
ذاك لي�ض مق�ســـورًا على موظٍف دون االآخر بل هو يت�ســـرف 
على هذا النحو مع اجلميع.. ويف اإحدى املرات �ســـاأل املوظف 
الربيطـــاين الرجـــل الهندي عن ال�ســـر يف ابتهاجه امل�ســـتمر 
رغم توا�ســـع مركزه الوظيفـــي وقلة دخله، علـــى العك�ض منه 
حيث اإن دخله يكفي ع�ســـرين موظفًا من �ســـاكلته وكل من يف 
ال�ســـركة يتمنى مركزه، وعلى الرغم من ذلك فاإنه ال ي�ســـعر 
بنف�ض ال�ســـعادة ولي�ســـت لديـــه القدرة على مقابلـــة االآخرين 
بنف�ض الطريقة التي يفعلها املوظف الهندي، ويرى من خالل 
جتربتـــه اأنه يف حال ابت�ســـم مرة فاإنه يعجز ع�ســـرات املرات 
رغم علمه بف�سائل ومزايا االبت�سامة. فرد عليه املوظف: باأن 
دينه يح�ســـه على معاملة االآخرين ب�سكٍل جيد وبحكم موقعه 
فهو ال ميلك ما يقدمه �ســـوى االبت�ســـامة. ف�ســـاأله الربيطاين 
عن دينه، فقال: باأنه م�ســـلم واأن الدين االإ�ســـالمي يحث على 
املعاملة الطيبة والر�سول عليه ال�سالم يقول "اإمنا بعثت الأتم 
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مكارم االأخالق". فاأعجب ذلك امل�ســـوؤول مبا �سمع وانتهى به 
االأمر اإىل اعتناق االإ�ســـالم كدين وكانت تلك االبت�سامة �سببًا 

يف تغيري حياة �سخ�ض ونقله من دين اإىل دين!
اأقـــول هنا اإنه على الرغم مـــن اأن مّنا وهلل احلمد من ال 
تفارق االبت�ســـامة حميـــاه، اإال اأن هناك من هـــم على العك�ض 
من ذلـــك فالعبو�ـــض ديدنهم وال تعـــرف االبت�ســـامة طريقها 
اإىل �ســـفاههم، ومع قلتهم اإال اأن لبع�ســـهم اأثرًا يف ان�سراف 
بع�ض ال�ســـباب عن الدين وعن االلتزام به، ولو اأح�سن اأولئك 
�ســـنعًا واأطلقوا لالبت�سامة العنان لتغريت اأموٌر كثرية ال ميكن 

ح�سرها.
اأحيانًا ن�ســـعر اأن لدينا القدرة علـــى اإجبار االآخرين على 
االبت�ســـامة وال�ســـحك، وهذا رمبا ي�ســـتخدم كو�ســـيلة لتغيري 
مواقفهم خا�ســـة يف احلاالت املت�ســـنجة التي ي�سر �ساحبها 
علـــى عـــدم التغيـــري مهما حـــدث، فخلـــق املواقـــف الطريفة 
وتوجيـــه الدرو�ض بطريقـــة مرحة غري مبا�ســـرة يكون اأجدى 
واأجنـــع اآالف املرات من التوجيه املبا�ســـر، والق�ســـ�ض حول 
ذلـــك كثرية ولعلي هنا اأ�ســـوق اإحداها ويتعلـــق بفتاٍة تزوجت 
مـــن اأحد ال�ســـباب امللتزمني، وكانت قبل ذلـــك تعي�ض يف بيئة 
خمتلفة تامًا عن بيئة زوجها، وقد تندرت عليها �سويحباتها 
وقلن لها باأن زوجها �سيع�ســـفها ويجربها على االلتزام ولب�ض 
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العبـــاءة بطريقة معينة وعدم التطيـــب عند اخلروج وغريها 
الكثري من التهديدات التي بداأن يجرترنها اجرتارًا مب�ساعدة 
القائـــد االأعلـــى ملحاربة الف�ســـيلة اإبلي�ض - اأعاذنـــا اهلل منهـ  
فقالت لهـــن اأعذركم فاأنتم ل تعرفوا �ســـاحبتكم بعد، وبداًل 
مما تظنون �ســـاأريكم ما يده�ســـكم فاأنا لن اأكتفي مبمار�ســـة 
حياتـــي الطبيعية كما كانـــت قبل الزواج بـــل اإن هديف يتعدى 
ذلـــك اإىل تغيـــريه وقلب حاله راأ�ســـًا على عقـــب اإىل درجة ال 

يعرفه معها اأهله ورفاقه.
بعد ذلك احلديث بيومني نزلت الفتاة اإىل ال�سالة متزينة 
متطيبة ومبالب�ض عليها الكثري من عالمات اال�ستفهام، وحني 
راآهـــا الزوج ل ينكـــر عليها بل على العك�ض تب�ســـم يف وجهها 
واأثنـــى على حالها وطيبها ولب�ســـها ف�ســـحكت وقالت: اأريدك 
اأن تو�ســـلني اإىل ال�ســـوق، فقال لها: انتظـــري حلظات ارتدي 

مالب�سي واأو�سلك. 
بعـــد اأقل من خم�ـــض دقائق نـــزل الرجل ورائحـــة العطر 
تفوح منه ويلب�ض غرتة بي�ســـاء وجزمـــة فاخرة ولكن ال يوجد 
بـــني الغـــرتة واجلزمة �ســـوى فنيلة ممـــا ي�ســـمى بـ«العالقي« 
و�ســـروال ق�ســـري بالكاد ي�ســـرت عورتـــه املغلظة. وحـــني راأته 
الزوجة على تلك الهيئة �ســـاحت يف وجهـــه وقالت: ما هذا؟! 
ما الـــذي تفعله؟!.. فـــرد عليها الـــزوج بربود: ما امل�ســـكلة؟! 
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ووا�ســـل حديثه قائاًل: دعينا نخرج ب�سرعة؛ فبعد ال�سوق لدي 
التزامات اأخرى اأريد اأن اأجنزها. فقالت الزوجة: ولكن ملاذا 
ل تلب�ـــض ثوبك؟! فـــرد عليها: واأيـــن االإ�ســـكال يف ذلك فلكل 
واحـــٍد مّنا حريته يف هذا املنزل فاأنت لك احلرية اأن تخرجي 
بلبا�ســـك الذي عليك واأنا يل احلرية اأن اأخرج باللبا�ض الذي 
علي ولي�ض الأحٍد منا االعرتا�ض على االآخر! تب�ســـمت الزوجة 
ثم ا�ســـتغرقت يف ال�سحك، واأدركت اأن الرجل قدم لها در�سًا 
ل تتوقعه واأفحمها بطريقة طريفة مقنعة و�سلـّـمت له وقالت: 
حلظات اأبّدل مالب�ســـي واأعود، فقال الزوج: تق�ســـدين نبّدل 

مالب�سنا. 
بعد مدة التقت الفتاة ب�ســـاحباتها والحظن التغري الذي 
طراأ عليها ف�ســـاألنها م�ســـتنكرات: كنا نظن اأن كل واحدة منا 
ميكـــن اأن تتغري اإال اأنت! وحتى لـــو حدث ذلك فلن يكون بهذه 
ال�سهولة من االأ�سبوع االأول فقط؟!! فقالت: واهلل لقد ا�ستخدم 
معي طريقة »تفل احلديد« وتفتت ال�ســـخر، وقد و�ســـعني يف 
موقـــٍف جتلى له عقلـــي الباطن فقط ف�ســـار يخاطبه وكاأمنا 
نومني تنوميًا مغناطي�سيًا تفتحت له جميع املتاري�ض واالأقفال 
التي و�ســـعت الأحمي نف�ســـي منه واحلمـــد هلل اأن وقعت يف يد 
حكيـــٍم عرف كيف يتعامل مع تلـــك املتاري�ض التي كنت اأظنها 
ت�ستع�ســـي على جميع اخلالئق واإذا بها تخور اأمام االبت�سامة 

واملوقف الطريف.
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بعد اأن قراأت هذا املو�سوع الطويل اإىل حٍد ما، اأ�سكر لك 
�سربك ومنحي جزءًا من وقتك النفي�ض ولكن بودي اأن تتكرم 
بقراءة املو�ســـوع مرة اأخرى اأو جزء منه اأو اأي مو�ســـوع اآخر 
واأنت مبت�ســـم اأو مبت�ســـمة والحظ الفرق، وا�ست�سعر احلروف 
وهي تتدفق يف جنباتك و�ست�ســـعر معها اأن االبت�ســـامة لي�ست 
جمـــرد حركة نت�ســـنعها بل هي طريقة ن�ســـتحوذ من خاللها 
على اهتمام االآخريـــن ونلج اإىل اأعماقهم بكل ترحاٍب منهم، 
واجلميل يف املو�سوع اأن االبت�سامة غري مكلفة فالنا�ض ال تدفع 
ثمنًا لالبت�ســـامة، واالأجمل اأن االبت�ســـامة جتلـــب الرزق، فقد 
قيل يف املثل: من ال ي�ســـتطيع اأن يبت�سم فال يعمل يف التجارة، 
كما اأنها تكفي االإن�ســـان انتقادات االآخرين الناجتة عن �ســـوء 
الفهم والكراهية، وهناك مثل اأظن باأن اأ�سله اجنليزي يقول: 
»كيف اأكرهه وهو يتب�سم يف وجهي« اأما اإن اأردت زبدة االأقوال 
والـــكالم اجلامع جميل اخل�ســـال فهو قول امل�ســـطفى عليه 
ال�سالم: »تب�سمك يف وجه اأخيك �سدقة« وقوله عليه ال�سالم: 
»ال حتقـــرن من املعروف �ســـيئًا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طلق« 
وقوله اأي�سًا »اإنكم لن ت�سعوا النا�ض باأموالكـم فلي�سعهم منكم 
ب�ســـط الوجه وح�سن اخللق« تاأمل تلك االأقوال و�ستخرج منها 
بع�ســـرات الفوائد واملعـــاين النبيلة الكرميـــة اجلامعة خريي 

الدنيا واالآخرة.
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اأنت قوي اأنت حمق

يبقى م�سطلح القوة الذي يعني ال�سيطرة وفر�ض النفوذ 
والتحكم باالآخرين وتغليب امل�سالح، حتى لو ترتب على ذلك 
ظلم، فمن املمكن التغا�سي عنه ورميه على الطرف االأ�سعف 
ومطالبته باأ�ســـياء اأخرى اأ�ســـد واأق�ســـى ين�ســـغل بها وين�ســـى 

املطالبة بدفع املظلمة.
حني تكون قويًا، يهابك االآخرون، ويخ�ســـونك، وي�سمعون 
�ســـوتك، ويحرتمـــون اآراءك، وميتثلـــون الأوامـــرك، ويلبـــون 
طلباتـــك، ويقد�ســـون مبادئـــك، ويقدرون ن�ســـائحك، بغ�ض 
النظر عن كل ما �ســـلف، فاملهم اأن ال اأحد �ســـيخالفك؛ الأنهم 
على يقـــني اأن املخالفة تعنـــي املواجهة، وهـــذه تعني اإعالنك 
خما�ســـمتهم، وما يرتتب على اخل�ســـومة من اأ�ســـرار تلحق 

بال�سعيف.
يرى االآخرون ت�ســـرفات القوي باالإيجابية املدرو�سة، وال 
ميكن اأن ينظرون اإليها بغري ذلك، وباملقابل ي�سفهون ت�سرفات 
ال�سعيف واآراءه، ويحتقرون جميع اأفعاله. وك�ساهٍد على ذلك 
ح�ســـر اأحد روؤ�ساء دول العال الثالث اإحدى مباريات منتخب 
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بـــالده، وكان يرتدي الزي الريا�ســـي اخلا�ض بوطنه، وجل�ض 
و�ســـجع، وكان ح�ســـوره اإ�ســـافة جيدة لالعبي وطنه ت�سببت 
يف رفـــع روحهـــم املعنوية وتقدميهم م�ســـتوى متميـــزًا، اإال اأن 
االآخرين نظروا اإىل ذلك احل�ســـور على اأنه اإ�ســـاعة وقت وال 
مباالة مب�ســـالح االأمة، وان�ســـغال باأمور تافهة ال تليق برئي�ض 

دولة.
ويف املقابـــل حني ح�ســـر اأحد روؤ�ســـاء دول العال املتقدم 
مبـــاراة يف كرة البي�ســـبول بالهيئة نف�ســـها و�ســـجع بالطريقة 
نف�سها، ويبدو اأن االأول كان مقلدًا الثاين، وال يوجد فرق �سوى 
اأن االأول �ســـجع منتخـــب بالده، والثاين ح�ســـر ملوؤازرة فريقه 
املف�ســـل، ولكـــن ردود اأفعـــال االآخريـــن كانـــت خمتلفة، فقد 
و�سفوا الفعل باحل�ساري، والرئي�ض بالتوا�سع، واالأمة بالرقي 
والتقدم، مع اأن الفعلني، كما اأ�ســـلفت، ن�ســـخة طبق االأ�ســـل، 
ولكن هذا �سدر من رئي�ض دولة قوية نافذة، واالآخر �سدر من 

رئي�ض دولة �سعيفة مغلوبة على اأمرها.
وتلـــك النظـــرة معممة علـــى جميع الت�ســـرفات، فاإعالم 
العال القوي حني ينقل االأخبار واالأحداث ويحللها بالطريقة 
التي يراها يطلق على ذلك حرية االإعالم الذي ال ميكن الأحٍد 
اأن يتدخـــل به، وعلى العك�ض من ذلك حني يقوم اإعالم العال 
ال�ســـعيف بنف�ض تلك االأعمال، وحتى لو كانت اأقل حدة منها، 
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يو�سف ذلك العمل باأو�ساف بعيدة كل البعد عن الواقع، واأقل 
مـــا يقال عنـــه اأحيانًا اإنه دعم لالإرهاب واإ�ســـرار بامل�ســـالح 
القوميـــة، اأو تهديـــد لالأمـــن الوطني، ويطالب ذوي ال�ســـلطة 

والنفوذ يف ذلك البلد باإ�سكات ال�سوت اأو تغيري قناعاته.
ويف االأزمـــة التي حدثت بيننا وبني الدمنارك، فيما يتعلق 
مبو�سوع حماولة االإ�ساءة ملحمد عليه ال�سالة وال�سالم، حاول 
العال القوي التعامل مع العال ال�ســـعيف، بالطريقة نف�سها، 
وقالـــوا عنها حرية �سخ�ســـية اأو حقوق اإعالميـــة، وحني قلنا 
لهم ال باأ�ض ولكن �ســـنقاطع البلد الذي �سكت عن ذلك الفعل 
انتهـــت هنا احلريات وهـــددوا حكوماتنا باأنها لي�ض من حقها 
املقاطعة، واأنه يجب عليها اأن تفر�ض على �سعوبها �سراء تلك 
املنتجات!! وقل يل بربك هل �ســـمعت ب�سخافة اأكر من تلك؟! 
ولكن ال تتعجب؛ فما ل ت�ســـمعه وما ل تره اأكر عجبًا واأ�ســـد 

اإيالمًا!
ولكن هـــل تنازل اجلانب ال�ســـعيف هذه املـــرة؟ االإجابة 
بالطبـــع ال... ولكـــن ملاذا وقد عهد عنه ذلـــك؟ لتاأتي االإجابة 
هذه املرة وا�ســـحة وفا�ســـلة؛ فاالعتداء خمتلف، وقد اأحدث 
�ســـوتا ت�سبب دويه يف اإيقاظ االأ�ســـود النائمة التي زاأرت زاأرة 
امل�ســـتيقظ، واأفزعت من حولها دون اأن تطال خمالبها اأحدا، 
وقد ي�ســـاأل اأحدهم ليتحقق ما الذي اأيقظهم وهم رقود طوال 
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تلك ال�سنني، وتاأتيهم ال�سربات املوجعة من كل مكان فيلبثون 
كما هم جثثًا هامدة وكاأنهم اأج�ساد بال اأرواح، فتاأتي االإجابة 
اأن ال�سربة هذه املرة كانت يف املنطقة احل�سا�سة التي اأفزعت 

�ساحبها واأيقظته من �سباته العميق.
واإن كان ل�ســـان احلـــال يقـــول: اإال حممـــدًا.. فكل �ســـيء 
من�ســـوب اإليه عليه ال�ســـالة ال�ســـالم، فالدين دين اهلل الذي 
ارت�ساه لر�سوله والأمته، فال تر�سوا الأحد امل�سا�ض به، واالأر�ض 
اأر�ض اهلل التـــي اأورثها اإياه واأتباعه من بعده فال تدعوا اأحدًا 
يغت�سبها، والعر�ض عر�سه فال ت�سمحوا بتدني�سه، وامل�سلمون 
اإخوانه واأحبابه، فابذلوا كل ما ت�ستطيعون من اأجل ن�سرتهم 
وك�ســـوتهم واإطعامهـــم واإغاثتهم وتعليمهـــم، واإن فعلتم ذلك 

تكونوا قد اأديتم االأمانة و�سدقتم حني قلتم »اإال حممدًا«.



217

هكذا أفكر

كٌل على همه �شرى

قد يفكر االإن�ســـان اأو يعتقد باأن االأمور ت�سري وفقًا ملا يفكر 
بـــه، وقد يتفوه ويت�ســـرف بطريقة تلقائية، ومـــا بقلبه وعقله 
يظهره ل�ســـانه واأطرافـــه، وكما يقول املثـــل: »كُل اإناء مبا فيه 

ين�سح«. وكل ذلك يحدث بطريقة بريئة. 
اإال اأن هناك من يفكر بطريقة خمتلفة تامًا، فيظن باأن 
االأمـــور يجب اأن ت�ســـري وفقًا ملا ي�ســـتهي، وتلـــك طريقة اأنانية 
بحتة ال تعطي اأي اعتباٍر لالآخر، والفرق بينها وبني �سابقتها: 
اأن االأوىل يكون فيها ال�سخ�ض يف حالة نف�سية اأو مير بظروٍف 
اأو ُجـبـــل علـــى اأمٍر، فهو يظن بـــاأن النا�ض كلهم على �ســـاكلته 
ويفكـــرون بنف�ـــض طريقتـــه، اأمـــا احلالة االأخـــرى حني يجعل 
االإن�ســـان مـــا يهمه ويخ�ســـه يف املقـــام االأول وما �ســـوى ذلك 
مرتبـــة ثانيـــة اأو ثالثة وحتـــى اأخرية ال قيمة لهـــا فهذه منتهى 
االأنانيـــة وحب الذات، وهي مك�ســـوفة وي�ســـهل علـــى االآخرين 

فهمها ومقت �ساحبها.
ولكـــي اأو�ســـح اجلانب الـــربيء من هـــذا املثل اأقـــول اإن 
االإن�ســـان رمبـــا اعتقـــد اأن النا�ـــض تتعامـــل معه وفقـــًا حلالته 
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النف�سية االآنية، فاإن كان يف حالة نف�سية �سيئة قد تكون عائدة 
الإ�ساءٍة تعر�ض لها اأو اإهانة اأو تقليٍل من قيمته، ف�سوف يف�سر 
اأي موقـــف يتعر�ض لـــه اأثناء معاي�ســـته تلك احلالـــة على اأنه 
اإ�ســـاءة واحتقـــار، حتى لو �ســـلم عليه اأحد اأو تب�ســـم يف وجهه 
لقال: بالتاأكيد اأنه يحاول ال�ســـخرية مني بتلك االبت�ســـامة اأو 
اأنه ما �ســـلم علي اإال لي�ســـعرين باأنه يعرف اأين تعر�ست لتلك 
االإ�ســـاءة، وبالـــذات حـــني يكـــون له عالقـــة ولو بعيـــدة بذلك  

ال�سخ�ض. 
ولـــو عدنـــا اإىل اإجابـــة الهدهد حني �ســـاأل �ســـليمان عليه 
ال�ســـالم عنـــه، حيـــث ل يكن موجـــودًا حلظة تفقـــده الطري، 
فكانت حجته باأنه ذهب اإىل قوٍم ي�ســـجدون لل�ســـم�ض من دون 

اهلل، وقال متعجبـــًا چ ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ. ولو تاأملنا يف ال�سبب الذي 
جعل الهدهد ي�سف اهلل بالذي يخرج اخلبء ول يقل العظيم 
اأو اخلالق اأو املت�سرف لفهمنا طريقة تفكري الهدهد، ولتمكنا 
من معرفة �سلوكه، وكذلك احلال مع بقية املخلوقات واالإن�سان 
اأحدهـــا. والأن الهدهـــد يخبئ طعامه يف مـــكان خفي ال يعلمه 
اأحـــد ويعرف يف قرارة نف�ســـه اأن ال اأحد ميكنه الو�ســـول اإىل 
ذلك املكان �سوى اهلل؛ لذا فهو ي�سفه بالذي يخرج اخلبء يف 
ال�سماوات واالأر�ض، وتفكري الهدهد يف طعامه وحر�سه عليه، 
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واأن ال اأحـــد ميكـــن اأن يعرف املكان غـــريه اإال اهلل يجعل همه 
من�سبًا على ذلك وين�سيه بقية ال�سفات االأخرى، ويوؤكد ذلك 

و�سفه هلل بتلك ال�سفة وكما يقال: »كٌل على همه �سرى«. 
وعلى اجلانب االآخر، اأحيانًا نعجب من ت�ســـرفات بع�ض 
النا�ض، وال ميكننا تف�سريها اإال بعد اأن ندر�ض ذلك الت�سرف 
ونعـــرف خلفياتـــه كاملة، وحينهـــا فقط ن�ســـتطيع فهم الفعل 
وتف�ســـريه والتعامل مع ال�ســـخ�ض على �ســـوء فعلتـــه. فبع�ض 
النافذين قد ي�ســـرتي اأ�ســـياء لي�ـــض لها داٍع، قـــد تكلف مبالغ 
طائلـــة، ولكن حني تتق�ســـى وتبحث االأ�ســـباب التي دعته اإىل 
عمليـــة ال�ســـراء تلك، �ســـتجد اأن لـــه مبلغا معينا مـــن القيمة 
االإجمالية لل�ســـفقة كعمولة قد ت�ســـل اإىل خم�ســـة وع�ســـرين 
باملئـــة وقـــد تزيد، وبع�ســـهم رمبـــا يتخذ قـــرار ال�ســـراء الأن 
امل�ســـتفيد �سركة اأو موؤ�س�ســـة تابعة له، واإن كان ظاهرها غري 
ذلك، وكما يقول املثل العامي: »كلٍّ يحو�ض النار لقري�سه« اأي 
اأن كال يفكـــر بنف�ســـه فقط، ويريد النار اأن تاأتي على قر�ســـه 
فتجعله ين�ســـج وي�ستوي ب�ســـرعة، اأما اأقرا�ض االآخرين فغري 

مهمة!
والبع�ض االآخر من النا�ض رمبا يفكر يف حلظته، اأما التي 
تليها فـــال يهتم بها، فهو حني يقدم علـــى فعٍل حمرم، وليكن 
الزنـــا مثـــاًل ـ كفانـــا اهلل واإياكم الوقـــوع فيه - فـــاإن كل همه 
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واأحا�سي�سه تكون من�سبة على املتعة التي �سوف يح�سل عليها 
قبـــل واأثناء ممار�ســـة الفعل املحرم، اأما ما بعده من ح�ســـرة 
ونـــدم وحرقـــة فال يفكر بهـــا، ولو فكر كل �ســـخ�ضٍ باخلطوة 
التاليـــة لفعلتـــه وما الذي �ســـينتج عنهـــا لفكر األف مـــرٍة قبل 
اإقدامـــه على اأي فعل حمرم. واأنا هنا ال اأقول اإنه لن يفكر مبا 
يهمه ولكن الهم نف�ســـه �ســـيتغري وعلى �ســـوئه �سيتغري الفعل، 
فمن كان مقدمًا على الزنا بق�سد املتعة واللذة نقول له انتظر 
وفكر مبقدار وحجم املتعة التي �ستح�سل عليها، ثم حاول اأن 
جتد متعة اأكرب منها يف احلجم واأطول يف املدة، وهذه لي�ســـت 
بعيدة، فاالإعرا�ض عن الفعل املحرم بحد ذاته متعة ال يثمنها 
اإال مـــن تذوق لذتها، خا�ســـة حني يكـــون االجتناب لوجه اهلل 
وحده، اأما من يبتعد عن احلرام؛ لعجزه عن الو�سول اإليه، اأو 
الن�سغاله مبا هو اأهم منه، فهذا لن يجد املتعة احلقيقية التي 

نق�سدها هنا.
وقد يحتال املرء يف �ســـبيل احل�ســـول علـــى ما يريد، وقد 
يفعل كل �ســـيء من اأجل الو�سول اإىل بغيته، فاأ�سحاب ال�سبت 
كان همهـــم �ســـيد ال�ســـمك، ومـــع ذلك كانـــوا يدعـــون الورع 
ويخادعون اأنف�ســـهم باأنهم ميتثلـــون اأمر اهلل، واحلقيقة اأنهم 
كانوا يخدعون اأنف�سهم حني كانوا ين�سبون �سباك ال�سيد يف 
غري يوم ال�ســـبت، وهو اليوم املحرم عليهم ال�ســـيد فيه، ويف 



221

هكذا أفكر

ذلك اليوم ال ي�سيدون، مع اأن ال�سمك يعلق ب�سباكهم ولكنهم 
ياأخذونـــه يف اليوم التايل، وهنا امل�ســـكلة حـــني يكون االدعاء 
خمالفا للفعل، وهو مع االأ�ســـف موجود عند كثري من النا�ض، 

فهمه اأمر ويدعي اأمرًا اآخر و«كلٍّ على همه �سرى«.
واأنـــا ال اأعرت�ـــض على اأن يهتـــم ومييل ال�ســـخ�ض اإىل ما 
يحب ويرغب يف حتقيقه ويكر�ض وقته وجهده وماله من اأجله، 
ولكني اأقول هنا »�سددوا وقاربوا«، ويجب اأن ال يت�سبب حتقيق 
الهـــم يف جلب ال�ســـرر اخلا�ـــض اأو العام، ومـــن اآتاه اهلل حق 
الت�ســـرف يف اأمٍر بغ�ض النظر عن ماهيته، �ســـواء كان ماديًا 
اأم معنويـــًا ودون االلتفات اإىل عائديته هل هو خا�ض اأم عام، 
فليتق اهلل يف نف�ســـه وال يتبعها هواها، وليعمل على حتقيق ما 
ير�ســـي املوىل عز وجل وعدم ظلم نف�ســـه باالعتداء على حق 

االآخرين.
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امل�شت�شار العربي

اأ�سبحت الدميقراطية وما ين�ساأ عنها من انتخابات جزءًا 
من تركيبة املجتمعات الغربية التي يحدث فيها ما ن�سمع عنه 
من مناظرات فيها الكثري من التحدي واملناف�ســـة التي ت�سل 
اأحيانًا اإىل ا�ســـتهجان كل فريٍق خ�سمه ولكن تلك االنتخابات 
ما اأن تنتهي حتى يلتحم اخل�سوم ويقفون �سفًا واحدًا لت�سيري 
دفة بلدهم وتقدمي امل�ســـلحة العامة على النزوات والرغبات 
واالأطماع ال�سخ�ســـية ولعلي هنا اأ�ست�ســـهد باأحد تلك املواقف 
رغم مرور وقٍت لي�ض بالق�سري عليه فما يزال عالقًا يف ذهني 
وكـــم تنيـــت اأن يكـــون يف جمتمعاتنا العربية و�سا�ســـاتنا من 
يفكر بنف�ض طريقة الرجل الذي �ســـاأحتدث عنه يف ال�ســـطور 

التالية.
فبعـــد اإعـــالن نتائـــج االنتخابـــات االأملانيـــة التـــي حفلت 
مبناف�ســـة �سر�ســـة بـــني زعيمـــة احلـــزب امل�ســـيحي "اجنيال 
مريكل"، وامل�ست�ســـار االأملاين ال�سابق "غريهارد �سرودر" اإىل 
درجة ت�ســـاوي الفريقني بعدد االأ�ســـوات التي ح�ســـال عليها 
وهـــذا ما يعنـــي منطقيًا اإعـــادة االنتخابات وقـــد يرتتب على 
ذلك خ�ســـائر جديدة وتعطيل م�ســـرية البالد ب�ســـعة اأ�سابيع 
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اأخرى مما حدى بامل�ست�ســـار االأملاين "غريهارد �سرودر" اإىل 
التنازل عن من�ســـبه ل�ســـالح مناف�ســـته بعد ت�سوية تت بني 
حزبه واحلزب املناف�ض، خل�ســـت اإىل تقا�سم ال�سلطة بينهما 
على اأن ينال احلزب احلاكم حقائب وزارية اأكرب واأهم عالوة 

على من�سب امل�ست�سار. 
وهذه امل�ســـاحلة اأو الت�ســـوية يجب اأن ال تر علينا مرور 
الكـــرام، ويعلـــم اهلل اأن فيهـــا مـــن الدرو�ض والعـــرب ما يكفي 
لعمل مناهج للكليات املعنية بتدري�ض العلوم ال�سيا�ســـية وحتى 
االإداريـــة يف البلـــدان العربيـــة. وهي مـــادة عمليـــة بحتة من 
البدايـــة اإىل النهايـــة، ولي�ض فيها تنظـــري اأو ادعاءات وطنية 

كاذبة اأو  تغليب م�سلحة خا�سة على م�سالح عامة.
تاأملوا يف قرار "�ســـرودر" التخلي عن املن�سب.. ولو كان 
"�ســـرودر" عربيًا لقال: ملاذا اأتخلى عن من�ســـبي؛ فاأنا اأحق 
به مـــن اأي اأحد اآخر!! والأمر بتطبيق نظام امل�ســـارعة احلرة 
الـــذي يق�ســـي باإبقاء اللقب مـــع حامله يف حـــال التعادل. ثم 
حتى لو وافق على التنحي الأق�ســـم اأميانًا مغلظة اأنه �ســـيتنازل 
لـــكل النا�ض اإال لهذه املدعـــوة "اأجنيال"؛ الأن فيها من العيوب 
والنقائ�ـــض وانعـــدام الوالء، والأخذ ب�ســـرد املفردات ال�ســـيئة 
للطعـــن يف �سخ�ســـها، ولو و�ســـعت تلك املفردات يف �سل�ســـلة 
الأمكنـــك لف االأر�ض بها لكرتهـــا وتنوعها. كل ذلك ليخربك 

اأنه �سينتقم ممن حرمه التنعم باملن�سب وطرده منه. 
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ولكـــن ملاذا يـــا "�ســـرودر" تخليـــت عن من�ســـبك، وكان 
باإمكانك رف�ض التنازل اأو امل�ســـاحلة، ولن يعذلك على ذلك 
اأحد؛ فاأنت االأوىل، ول يتمكن اأحٌد من التغلب عليك واإزاحتك 
من املن�ســـب الذي اأنت فيه، والت�ســـويت ي�سهد بذلك. ولكن 
"�سرودر" ال يفكر بهذه الطريقة ال�سيقة؛ فهو يرى اأن امل�ساألة 
اأكرب من اأن يبقى يف املن�سب اأو يغادره، وما ي�سغله اأهم من اأن 
يقال عنه امل�ست�سار االأملاين اأو املواطن االأملاين، واالأمر بالن�سبة 
له لي�ض متعلقا بالبقاء يف الق�ســـور الرئا�سية اأو مغادرتها اإىل 
م�ســـاكن الب�ســـطاء، ولي�ض مهمًا بالن�سبة له حتول حال اأبنائه 
وبناته من اأجنال امل�ست�سار اإىل اأوالد �سرودر املواطن العادي.
اإذن ما الذي يدعوك يا "�سرودر" للتنحي بهذه الب�ساطة؟! 
�ســـريد )لي�ـــض �ســـرودر فقـــط وال املنتمني حلزبـــه( بل جميع 
ال�سعب االأملاين ب�ســـوت واحد: اإن الو�سع املعلق الذي عا�سته 
اأملانيا وبقاءها فرتة من الوقت دون اأن يح�سم اأمر امل�ست�سارية 
لديهم ال يليق باأملانيا وال بال�ســـعب االأملاين، و�سيق�ســـم لك كل 
فـــرد منهم اأنه يتمنى لو ابتلعته االأر�ض اأو خـُـ�ســـف به على اأن 
ت�ـــض كرامة اأملانيـــا اأو ينتق�ض من حقها اأو ينـــال منها اأو اأن 

ت�سبح م�سخرة وم�سحكة لالأوروبيني والعال.
وبالطبـــع فاأوروبـــا والعال باأجمعه تقريبًا �ســـيفهم ذلك، 
و�ســـيعرفون املغـــزى من تخلـــي "�ســـرودر" عن من�ســـبه، اإال 
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نحن يف العال العربي؛ فاالأمر ما يزال غام�ســـًا بالن�سبة لنا؛ 
الأننـــا ال نتحدث بهـــذه الطريقة وهذا املنطـــق، وال نعرف لغة 
الدميقراطيـــة، ولغة تغليب امل�ســـلحة العامة على امل�ســـلحة 
اخلا�ســـة، ولغة التفاهم واحلوار، ولغة االإن�ســـات واال�ستماع 
والتفكـــري، ولغـــة االإيثار والبـــذل والعطاء، ولغـــة اخلوف من 

التفكك واالنق�سام وال�سعف والتبعية.
كل ما ذكرته من لغات لي�ست حكرًا على الغرب فقط، وال 
اأحد يقول اإنها موجودة عندهم دون �ســـواهم، ولي�ســـت علوما 
و�ســـعوها وهم االأحق بتلقينها وتعليمها من ي�ســـاوؤون، بل هي 
جزء من ديننا وتراثنا الذي فيه من العلوم واملبادئ واالأنظمة 
والقوانني واالإر�ســـادات والتعاليم التي لو نف�ســـنا عنها الغبار 
وتعلمناها وعلمناها وعملنا بها الأعادتنا اإىل م�ســـار اأ�سالفنا، 
والأمكنتنـــا من االنطالق ب�ســـرعة ال�ســـوء اإىل العلياء، ال نرى 
مـــن خلفنا وال نعجب مبن حولنا، بل العال ي�ســـاهدنا ويبهره 
حالنا وي�ســـعى لتقليدنا، ولعلي هنا اأ�ســـري ولو على عجالة اإىل 
النتخابـــات املوريتانية التي جرت �ســـنة 2007م وهي �ســـبيهة 
اإن ل تكـــن اأكر ت�ســـحية واإيثـــارًا مما جـــرى يف االنتخابات 
االأملانية، خا�ســـة واأنـــه كان مبقدور الزعيم العربي التن�ســـل 
مـــن وعوده وتر�ســـيح نف�ســـه واحل�ســـول علـــى نتيجـــة االأربع 
ت�ســـعات املعروفة يف االنتخابات )99.99( و�سي�ســـفق جميع 



226

هكذا أفكر

املوريتانيون خا�سة اأ�سحاب النفوذ على ذلك القرار احلكيم 
الذي ل يحرم البالد من حنكة ومعرفة ودراية الرئي�ض، حتى 

واإن اعرت�ض قلة فهم �سواذ وال�ساذ ال حكم له.
اأعود مرة اأخرى اإىل تنازل امل�ست�سار االأملاين عن من�سبه، 
الأقول باأنه در�ٌض ميكن اأن ن�ستثمره ونوؤلف فيه مناهج تدر�ض! 
وكل فائـــدة اأو جزئية من هذا الدر�ض لن نتعب يف البحث عن 
�ســـواهد لها، فكل �ســـيء موجود لدينا، ولكننا بحاجة اإىل من 
يذكرنـــا فيه، ولعل عملية امل�ســـاحلة االأملانية توقظ كل واحٍد 
منا، وتنبهنا اإىل اأننا اإن غلبنا امل�سلحة العامة على اخلا�سة، 
وعملنـــا وفق ما ميليه علينا د�ســـتورنا دون زيادة اأو نق�ســـان، 
وا�ســـتغلنا بجٍد واجتهاد، ف�ســـوف يتحول حالنا اإىل قادة بداًل 
مـــن اأتباع، وعال اأول بداًل من اآِخر، واالأهم من ذلك كله اأننا 
�ســـري العال ونثبت لهم اأننا دعاة �سالم لدين رحمة، ولي�ض 
كما ا�ســـتقر يف اأذهانهم باأننـــا اإرهابيون وديننـــا يدعو للقتل 

والتخريب.
واإن كان اأ�سالفنا حكموا العال خالل مئة �سنة بعد ظلمة 
اجلاهلية، يف وقت ي�ســـري فيه امل�سافر مدة �سهر لي�سل بغيته، 
فاإن حالنا اأف�ســـل وهلل احلمد واملنة من حال االأ�ســـالف حني 
بـــداأ االإ�ســـالم، فكل �ســـيء جاهـــٌز ول يبـــق اإال التطبيق. ويف 
ظل هـــذه الطفرة التقنيـــة الهائلة التي مكنت ال�ســـخ�ض من 
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الو�ســـول اإىل ما يريد يف غ�سون �ســـاعات معدودة، و�ساعدته 
علـــى معرفة ما يدور يف هذا الكون وهو جال�ٌض يف مكانه، فاإن 
نحـــن عملنا بال�ســـكل الذي ينبغـــي علينا اأن نعمل به ف�ســـوف 
ن�ســـتعيد ال�ســـيطرة، ولكننا لن نحتاج ملئة �ســـنة، بـــل اأظن اأن 

ُعـ�سرها كاٍف باإذن اهلل.
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وطن الدنيا والدين

اأغيـــب عـــن هـــذا البلد الطيـــب يف منا�ســـبات والأ�ســـباٍب 
خمتلفة، اأكون يف بع�ســـها راغبًا، ويف الغالـــب االآخر مكرهًا؛ 
ب�ســـبب طبيعة العمل التي جتربين وغريي اأحيانًا على ال�سفر 
وترك االأ�سرة والوطن، ودائمًا ما يكون الفراق �سعبًا، واحلزن 

على فراق االأوطان اأ�سد منه على فقد االأحبة واالأ�سدقاء.
وكنت كثريًا ما اأتذكر قول الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �ساعة الهجرة من 
مكة اإىل املدينة: " واهلل اإنك خلري اأر�ض اهلل واأحب اأر�ض اهلل 
اإيل ولـــوال اأين اأخرجت منك ما خرجت" )�ســـحيح اجلامع( 
فحب الوطـــن واالعتزاز به واحلزن على فراقه �ســـبقنا اإليها 
قدوتنـــا وحبيبنـــا عليه ال�ســـالة وال�ســـالم ول تتعار�ض تلك 
املحبـــة واالعتـــزاز والوالء مع الهدف االأ�ســـمى الذي بعث من 
اأجلـــه؛ بل اإن حب الوطن مبا فيه من اأر�ض وعر�ض ودم ومال 
والدفاع عنه واملوت يف �ســـبيله اأحد اأبواب ال�سهادة الرئي�سية، 
ويف ذلك يقول عليه ال�سالة وال�سالم: "من قتل دون ماله فهو 
�ســـهيد ومن قتل دون دمه فهو �ســـهيد ومن قتل دون دينه فهو 
�سهيد ومن قتل دون اأهله فهو �سهيد". )رواه اأحمد والرتمذي 
والن�ســـائي وغريهم(. وكل ذلك بالن�ســـبة لنا وطن؛ فاإن كان 
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معلم هذه االأمة وخري الب�ســـر واأتقاهم واأنقاهم �سريرة يعلن 
رفع من ي�سحي بنف�سه من اأجل كل ذلك اإىل مرتبة ال�سهداء، 
فهـــذا لعمرك كاٍف ليزيد يف حب الوطن والت�ســـحية بالغايل 

والنفي�ض من اأجله.
واإن كان الر�ســـول عليه ال�ســـالة وال�ســـالم ل يخ�س�ض 
وطنًا مبوا�سفاٍت معينة، بل حث على حب الوطن الذي ينتمي 
اإليه االإن�سان اأيًا كان ذلك الوطن، فماذا نقول نحن عن وطننا 
مهبط الوحي وقبلة امل�ســـلمني؟! وواهلل لو ل يكن لدينا �ســـوى 
احلرمني ال�سريفني لكانت كافية اأن نع�سقه ون�سحي من اأجله 
ونعتز به اأ�ســـد االعتزاز، فكيف ووطنا خمتلٌف عن غريه؛ فهو 
يتفـــرد ب�ســـفة ال جتدها يف غريها وهو الوحيـــد من االأوطان 

الذي جمع خريي الدنيا والدين.
من يتفكر ويتدبر يف ذلك البد اأنه �سيعيد النظر يف الكثري 
من االأمور؛ فاإن كان عا�سقًاـ  وهم االأغلبية بف�سل اهلل عز وجل 
ـ ف�ســـيزدادون ع�سقًا وهيامًا، و�ســـريون وطنهم اأ�سبه ما يكون 
مبع�ســـوقة غانية يحوم حولها الع�ساق واملتحر�سون واأ�سحاب 
النوايا الفا�ســـدة، ولبذل كل ما بو�سعه ليحميها ويحفظها من 

ف�سول االآخرين واأطماعهم؛ غرية وحبًا وخوفًا عليها. 
ولـــو فكر املت�ســـرعون ومثريو القالقل والفـــنت والباحثون 
عن التخريب والتدمري بدعوى االإر�ســـاد واالإ�سالح ملا اأطلقوا 
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ر�سا�ســـة واحدة، وال اآذوا م�سلمًا، ولتمّنوا اأن يد�سوا روؤو�سهم 
يف الرتاب على اأن يوؤتى هذا الدين من قبلهم اأو ينال من هذا 

الوطن ب�سببهم.
اإن من ي�ســـافر اإىل اإحدى الدول املتقدمة ماديًا �ســـيزداد 
�ســـوقًا لوطنـــه؛ ب�ســـبب ما يـــراه مـــن منكرات جتعـــل احلياة 
االآدمية اأ�ســـبه مـــا تكون بحياة البهائم، و�ســـيعتز بوطنه اأكر 
ملا يرى من وفرة يف كل �ســـيء مع رخ�ض يف االأ�ســـعار ال ميكن 
اأن ي�ســـاهيه يف ذلك بلد اآخر، حتى اإيّن �سخ�ســـيًا بحثت عن 
منتجـــات اإلكرتونيـــة فلم اأجدهـــا يف بلد اأوروبـــي جماور لبلد 
االإنتاج حيث قيل يل اإنها �ســـتطرح يف االأ�ســـواق بعد �سهر من 
ذلـــك التاريـــخ، وحني عدت اإىل اململكة وجدتها معرو�ســـة يف 
املحالت وباأ�ســـعار تقل 50% عن �ســـعرها يف البلدان االأخرى! 
وكدليل على ذلك الحظوا العمالة من جن�ســـيات �ســـرق اآ�ســـيا 
كيـــف ت�ســـرتي املنتجـــات املعرو�ســـة يف بالدنا رغـــم توفرها 
لديهم.. وكل ذلك يعود اإىل تنوع املعرو�ض ورخ�ض االأ�سعار.

قد يقول اأحد االأ�ســـخا�ض اإننا بلد م�ستهلك وال ن�سنع من 
تلك الب�ســـائع التي تعر�ض يف بالدنا �ســـيئًا، واأنا اتفق مع من 
يقول هذا الكالم، ولكن ال تن�سوا اأن م�سر ل تعمر بيوم، واأن 
�ســـعود ال�ســـلم خطوة تلو االأخرى، وهذا ما ن�ســـري عليه، فقد 
حققنـــا اكتفاءات جيدة مقارنة بعمر مملكتنا، ونحن من�ســـي 
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يف الطريق ال�ســـحيح، و�سوف يتحقق املزيد بحول اهلل، ولكن 
ال ت�ســـتعجلوا، واإن كانـــت اململكـــة االآن تعد علـــى راأ�ض قائمة 
البلدان املنتجة للبرتوكيماويات، ف�ســـوف ت�سبح يف امل�ستقبل 
من اأف�سل البلدان املنتجة ل�سلع اأخرى؛ الأن اخلريية موجودة 
يف اأر�ـــض هذا الوطن املبارك ويف اأمتـــه، واأّنى مّيموا وتوجهوا 

ف�سيوفقون ويتفوقون باإذن اهلل.
واإن كنـــا و�ســـعنا يومًا للمـــرور، ويومـــًا لل�ســـجرة، ويومًا 
للدفـــاع املـــدين، وغريها من االأيـــام.. األي�ض مـــن حق الوطن 
علينا اأن جنعل له يوما نتذكر فيه اأن لنا وطنا نعدد حما�ســـنه 
واإيجابياته بعد اأن �سرنا ال نرى اإال ال�ِسلب على قلته، وال نرى 

من الكاأ�ض �سوى جزئه الفارغ وكاأننا كفارات ع�سري!!
ويجب علينا اأن نعلن واأن ي�سمع �سوتنا كل من باإذنه �سمم 
اأن فرحتنا بيوم الوطن ال تتعار�ض مع اإمياننا ويقيننا باأن لي�ض 
يف ديننا �ســـوى عيديـــن، ولكننا يف هذا اليـــوم نتذكر اأننا كنا 
جماعات يتخطفها النا�ض، والقوي ياأكل ال�سعيف، فبدل اهلل 
حالنا ورزقنا بوطن �ســـّمـنا جميعًا نعي�ض فيه حتت لواء واحد 
ونحكم �سرع اهلل، جنمع بني النعمتني اللتني يغبننا عليهما كل 
مـــن حرم منهما: اأمن يف وطن، و�ســـحة يف بدن.. فكما نفرح 
ونحتفل بزواج اأحدنا، وبعودة الغائب، وب�سفاء املري�ض، يحق 
بل ويجب علينا اأن نفرح باأن لنا وطنًا، ون�ســـاأل اهلل اأن يدميه 

لنا ويجعله اآمنا مطمئنًا رخاًء و�سائر بالد امل�سلمني.
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احلنني اإىل الإن�شات

لكٍل مّنا اأذنان اثنتان ول�ســـان واحد؛ من اأجل اأن ن�ســـتمع 
اأكـــر ممـــا نتكلم، ولكن م�ســـكلتنا بني الب�ســـر اأنّنـــا ال نتفكر 
باأنف�ســـنا وال مبا حولنا واإال الأ�سبحت اأحوالنا اأف�سل، وحياتنا 
اأرقى مما هي عليه االآن، خا�سة هذه االأمة التي قال اأ�سالفها 
يف اأمثالهم: اإذا كان الكالم من ف�سة، فال�سكوت من ذهب..

ومهما حتدثـــت يف هذه النقطة بالذات فلـــن اآتي بجديد 
على القارئ الكرمي، ويف نف�ض الوقت اأ�سعر اأنكم تتفقون معي 
يف اأن الواحـــد منـــا مياٌل دائمًا اإىل الـــكالم واحلديث واإمالء 
االأوامـــر واإ�ســـداء الن�ســـائح اأكر منـــه اإىل اال�ســـتماع وتلقي 
الن�ســـيحة واملعرفة من االآخرين، ولكن هناك اأوقات - وهي 
بالطبـــع نادرة جدًا - ت�ســـعر فيها بحاجتـــك اإىل االمتناع عن 
الكالم، لي�ض ب�سبب انعدامه لديك، فكل منا لديه من الكالم 
باأنواعـــه ما يجعله يوؤلف جملدات باأكملها ولي�ض كتبا، لكن ما 
اأعنيه هنا واأق�سده اأن هناك �سخ�سيات تلتقي بها فتحاورك 
وتبادلـــك احلديـــث وتاأخـــذ منـــك وتعطيـــك حتى ي�ســـل بك 
االأمر اإىل اإعالن ا�ست�ســـالمك ال�ســـلمي التام غري امل�ســـروط، 
ا�ست�ســـالما فيه لذة.. فتجد نف�ســـك وقد توقفـــت عن الكالم 
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�ســـوى بع�ض التعليقات العفوية املوؤيدة ملا ت�ســـمع، تخرج على 
ا�ســـتحياء منـــك، اأمـــا النف�ض فقـــد انعتقت من �ســـطوة ذلك 
الل�سان املهيمن عليها و�سقطت يف اأ�سر احلنني اإىل االإن�سات 

والتلذذ مبا ت�سمع من الطرف االأخر.. 
وهـــذا كمـــا قلت يحـــدث نـــادرًا ويتطلب وجود �ســـرطني، 
يتمثل اأحدهما يف �سخ�سية املتحدث وقدرته على اأ�سر املتلقي 
وال�ســـيطرة عليه واإجباره على اال�ستماع. واالآخر: وجود ذلك 
املتلقـــي املدرك لقيمة ما يقال. وقد �ســـبق اأن مررت بتجارب 
�سخ�ســـية مماثلة ولكنها لي�ست كثرية كان خاللها من اأقابله 
اأو يقابله اأي واحٍد منا ياأ�ســـرك با�ســـتقباله وحفاوته وطريقة 
حواره ونظرته لالأمور اإىل درجة ت�ســـعر معها اأن �سخ�ســـًا قد 
عقد ل�ســـانك فال ت�ســـتطيع الكالم وتريد االإن�ســـات ملا يقول، 
فت�ســـعر اأثناء لقائه وكاأنه ي�ســـحرك بحديثه وكما تعلمون "اإن 
من البيان ل�سحرا" واإن من ال�سحر احلالل ما يجعل االإن�سان 
يتخلى عن مبادئ ومعتقدات هي اأعظم ما ميتلك وين�ســـرف 
عنها اإىل ما يناق�ســـها، فما بالكم حني اأقول اإن من ال�ســـحر 
اأي�ســـًا ما يجعـــل املرء يحجم عـــن الكالم بفعـــل احلنني اإىل 

االإن�سات ملا ي�سمع!
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�شياع املفتاح

حـــني يقـــوم اأحـــد االأ�ســـخا�ض باإعطائك مفتـــاح منزله، 
ومينحـــك االإذن لدخولـــه متـــى �ســـئت، ويخربك اأن ال�ســـبيل 
الوحيـــد للدخول هو اأن تاأتي البيت من الباب، ويحيطك اأن ال 
جمال لدخول منزله من غري ذلك الطريق، فلو حاولت ت�سلق 

االأ�سوار فلن ت�ستطيع؛ لكونها �ساهقة جدًا..
ولـــو اأ�ســـعت املفتاح، فلن تتمكـــن من ا�ســـتبدال اآخر به، 
واإن رغبت يف تغيري القفل نف�ســـه فهذا غري ممكن؛ الأن القفل 

مثبت بالباب، وال ميكن عزل اأحدهما عن االأخر..! 
بعد كل هذا التو�سيح والتف�سيل املطول )واإن كان مطلوبًا 
ومق�ســـودًا؛ لنقطع الطريق على كل من يحـــاول اإيجاد حلول 
بديلة( نقول اإن من يحاول ا�ســـتخدام مفتـــاح اآخر بحجة اأنه 
ن�سي املفتاح االأ�سل، فهو ال يعقل �سيئًا، ويجب عليه العودة اإىل 
املكان الذي ترك فيه املفتاح ويح�سره؛ ليتمكن من الدخول.. 
ومن قال اإين فقدت املفتاح فالرد عليه �سيكون: ارجع وابحث 
عنـــه، ثـــم عـــد اإن وجدتـــه، واإال فاأنـــت باإهمالـــك وتفريطك 

اأ�سقطت حقك يف الدخول ب�سبب فقدك املفتاح..! 
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وهذا بال�ســـبط، مـــا ينطبق علـــى حالنا كاأمة اإ�ســـالمية 
اأتاها من ير�سدها اإىل كيفية الدخول اإىل منازل العز والفخر 
والرفعة والرقي، واأعطاها املفتاح الوحيد لذلك، اإال اأنها تاأبى 
ا�ستخدامه رغم معرفتها اإياه، فاهلل �سبحانه وتعاىل يقول يف 
حمكـــم تنزيلـــه: چ ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېې   چ)فاطر من 

االآية10(.. 
اأما من يبتغي العزة من عند غري اهلل فاإن اهلل لن ين�سره، 
وهو كمن يحاول الدخول با�ستخدام غري املفتاح املعد اأ�ساًل.. 

ويف ذلك يقول �ســـبحانه وتعاىل چ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
چ  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ۈٴۇ   ۈ   ۆ  
)الن�ســـاء:139(.. واالآيتـــان ال�ســـابقتان همـــا ال�ســـراج الذي 
ن�ســـتنري به؛ لي�ســـاعدنا يف عملية البحث عن املفتاح املفقود، 
اإن كان هناك عملية بحث اأ�ساًل!!.. وهذا ما اأخ�ساه، وهو اأننا 
ركنـــا اإىل مفاتيـــح غرينا، وحني ل جتد حاولنـــا خلع اأبوابنا، 
واأبوابنا ال ميكن خلعها اإال ب�سقوط الدار على من فيها، وهذا 
ما �سوف ير�سي غرور اأعداء الدين..! ويف ذلك يقول عز من 

قائل:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  چ )البقرة: من االآية120(. 

عرفنـــا اإذن اأن اتبـــاع ملة الكفـــار واأهوائهم لن جتلب لنا 
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الن�سر اأو العز؛ بل �ســـوف تقودنا اإىل ال�سالل وظلم النف�ض، 
كما يقول �ســـبحانه وتعـــاىل: چ ې  ې  ې  ى  ى  ائ   
ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ  
ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  

مب  ىب   چ )البقرة: من االآية145(.. ومن هذا املنطلق 

نرى اأهمية اال�ستقاللية يف املبداأ، وعدم اتباع االآخر الذي يف 
اتباع منهجه �سالل لي�ض بعده وال قبله �سالل..! 

كما اأننا اإن كنا نبحث عن مفتاح العزة والن�سر والتمكني 
فيجـــب اأن نعود اإىل تلـــك النعمة التي وهبها اهلل الأ�ســـالفنا، 
وهـــي نعمـــة االئتالف، حيث كان اأ�ســـالفنا اأعـــداًء؛ فمنَّ اهلل 

عليهم باأخوة الدين، كما يقول �سبحانه: چ ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   

چ  )اآل عمران: من االآية 103(.. 

ثـــم ال نن�ســـى اأن مـــن اأهم االأ�ســـباب املعينة علـــى اإدراك 
العزة والتمكني عدم تويل الكافرين، والنهي يف ذلك �ســـريح 

حيث يقول �ســـبحانه: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پڀ  چ )املائـــدة: من االآية51( ال كما يفعل بع�ســـنا، فبمجرد 
ما تقـــع حادثة فاإنهم ين�ســـرفون اإليهم، ويطلبـــون حمايتهم 
ون�ســـرتهم ومعونتهم، وربنا اللطيف اخلبري ل يرتك �ســـيئًا 
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فيـــه �ســـررعلينا اإال واأمرنـــا باجتنابـــه، و�ســـوف يثيبنـــا على 
االمتثال الأمره.. ن�ساأله ذلك، كما ن�ساأله العون على االمتثال، 

واأن ال يجعلنـــا من مر�ســـى القلوب الذين قـــال اهلل فيهم: چ 
چ  ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  

)املائدة: من االآية52(.. 
اأختم بالقول: اإن مفتاح العزة والغلبة والتمكني �سر معلوم 
ملـــن اأعطـــاه اهلل القدرة على قـــراءة القراآن وتدبـــر معانيه.. 
واالإ�ســـارات اإىل ذلك ال�سر كثرية جدًا يف كتاب ربي �سبحانه، 

ومنها قوله عز وجل چ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  
ی  ی  چ )املائدة:56(. 

بقي اأمر اأخري البد اأن اأ�سري اإليه، وهو اأن الكفار مبختلف 
مللهم واأجنا�ســـهم واأوطانهمـ  خا�سة اأهل الكتابـ  لن ير�سوا 
عنـــا، كمـــا اأخربنـــا اهلل �ســـبحانه بذلك، و�ســـوف ي�ســـخرون 
وي�ستهزئون بكل �سعائرنا الدينية، بدءًا ب�سالتنا عماد ديننا 
مرورًا بدعوتنا اإىل اهلل و�ســـيامنا وحجنا، ويف ذلك يقول عز 

مـــن قائـــل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ڀ  ٺ  چ )املائدة:58( بل حتى طريقة لب�سنا ل تعجبهم، 

فهـــم يحاولـــون اأن يغريوهـــا ويخلعوا عنا وعـــن فتياتنا لبا�ض 
احل�سمة وال�سرت التي اأ�سبغها اهلل علينا..!
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فهل بعد ذلك نقتفي اأثرهم، ونطلب منهم م�ساعدتنا يف 
البحث عن مفتاح العزة والتمكني الذي ندو�ســـه، ونحن ن�سعر 
بوخـــز اأ�ســـنانه يف اأقدامنا، واإن كان بع�ســـنا يحاول اإعطاءنا 

م�سكنًا؛ لعلنا نن�سى مو�سع االأل وال نلتفت اإليه..!
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مايكل ولد حمما�ص

لو ل يكن هناك اأنظمة �ســـارمة يف نظام ت�سجيل املواليد 
يف اململكة، لوجدت اآالف االأ�ســـماء على �ســـاكلة هذا اال�ســـم! 
ولكن ال�ست�ســـعار امل�ســـوؤولني خطورة ترك احلبل على الغارب 
ملجتمع ما يزال غ�ســـًا طريًا قاباًل لالن�ســـياق واالجنراف مع 
التيـــار االأقوى، بغ�ـــض النظر عن �ســـحة ذلك التيـــار، قاموا 
ب�ســـن ذلك القانون، وعلى الرغم من ذلك ومع غياب التوعية 
الكافية فقد داأب بع�ض اأبناء بلديـ  مع االأ�ســـفـ  على حماكاة 
وجمـــاراة غريهـــم دون التفكري ولو حلظة واحـــدة مباهية ما 

يقومون به.
وت�سديقًا ملا اأقول، اذهبوا اإىل اأحد االأ�سواق و�ستالحظون 
بت وال يوجد من اأ�ســـمائها  اأن معظم اأ�ســـماء املحالت قد غـُـرِّ
مـــا ميت للغة هـــذه البلد ب�ســـلة، رمبا يقول اأحدكـــم اإن هذه 
مـــاركات عاملية، واأنـــا اأوافقه الراأي، ولكـــن لي�ض كل املحالت 
تابعة لتلك ال�سركات العاملية، ثم حتى لو كانت ماركات عاملية 
فـــاإن معظم تلك املحالت تبقى حتت ملكيـــة اأبناء هذا البلد، 
ولكنهم ف�ســـلوا االأ�سماء االأعجمية على العربية؛ الأن املجتمعـ  
دون اأن  يدرك ما يقود اإليه خياره ـ يف�سل تلك االأ�سماء ويرى 
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اأن الب�ساعة اجليدة هي تلك التي تباع لدى تلك املحالت، اأما 
املحالت االأخرى التي ما تـــزال حتاول املحافظة على هويتها 
العربية فاإنهم يرونها دقة قدمية انتهى وقتها، كما اأن اأ�ســـماء 
املجمعات التجارية نف�ســـها اأ�ســـبح معظمها اأجنبيًا، واأظنكم 

الحظتم ذلك مثلي وال داعي الأ�سوق لكم اأمثلة على ذلك!
اأذهب كما تذهبون اإىل امل�ست�ســـفيات احلكومية املنت�سرة 
يف بالدنا، واأالحظ كما تالحظون، واأت�ســـايق كما تت�سايقون 
مـــن حديـــث الطبيـــب ال�ســـعودي املخت�ـــض مـــع اآخريـــن من 
اجلن�سية نف�سها عن حالتنا ال�سحية، اأو عن حالة من نرافقه 
باللغـــة االإجنليزية، دون وجود مربر لذلك �ســـوى عدم الوعي 
بخطورة االن�ســـالخ من لغتهم االأم وا�ســـتبدال اأخرى بها، ثم 
ُتكتب لك و�سفة الدواء باللغة االإجنليزية، وال داعي اأن تقولوا 
اإن هذه �ســـرورة؛ فقـــد اأوهمونا بذلك، ولو كان بهم مع�ســـار 
االعتزاز الذي لدى الفرن�سيني اأو االأملان اأو حتى ال�سينيني اأو 
اليابانيني ملا اأوهمونا ب�ســـرورة هذا االأمر، ول�سعوا واجتهدوا 
من اأجل تعريبها؛ ولكن الالمباالة وعدم اإدراك اأهمية وقيمة 
اللغـــة ودورهـــا يف حفظ الـــرتاث والثقافـــة والديـــن جعلتهم 
يعـــّدون االأمـــر هام�ســـيًا ول يلتفتوا اإليه، وما �ســـيكمل حنقك 
ويزيد غيظك اأنك بالتاأكيد حني تدخل امل�ســـعد �ستجد اثنني 
من املمر�سني ال�سعودينيـ  بغ�ض النظر عن اجلن�ضـ  يتحدثان 
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معًا باللغة االإجنليزية..! ملاذا..؟ حقيقة ال اأدري..!
اأنا �سخ�سيًا اأعرف اأ�سخا�سًا ي�ستخدمون مفردة اأجنبية 
بـــني كل كلمتـــني عربيتـــني - والعك�ـــض - دون مـــربر اأو داٍع 
لذلـــك، ولو تق�ســـيت لوجدتهم ال يجيدون اللغـــة االإجنليزية 
علـــى االإطـــالق؛ ولكن من بـــاب اأن يقـــال عنهم مثقفـــون! اأو 
هـــم يعتقدون اأن كالمهم �ســـوف يكون له وقـــع اأكرب.. اإن هم 
ح�ســـروا تلـــك الكلمات يف �ســـياق حديثهم، واأنـــا ال اأمانع من 
ا�ســـتخدام كلمات قليلة ت�سدر ب�ســـكٍل عفوي ولكن اأن يتحول 
احلديـــث اإىل خليط من الكلمات العربية واالأجنبية فهذا اأمٌر 
غري مقبـــول واأتنى اأن يتنبـــه اأولئك الذي ي�ســـتخدمون تلك 
الطريقة يف حديثهم اإىل اأن هناك من ي�ستهجنهم ويزدريهم 
وي�ســـمهم باجلهل بداًل من الثقافة التـــي اجتهدوا يف البحث 
عن االنت�ساب لها وهم عنها اأبعد من امل�سرقني عن بع�سهما.
من االأ�سياء املزعجة اأي�سًا اأن كثريًا من املعلقني واملحللني 
الريا�ســـيني بدوؤوا يعيدون ا�ســـتخدام املفـــردات االأجنبية يف 
تعليقاتهـــم واأحاديثهم، مـــع العلم اأن هناك تعاميم وا�ســـحة 
و�ســـريحة �سادرة عن الرئا�ســـة العامة لرعاية ال�سباب تنع 
ا�ســـتخدام املفردات االإجنليزية اأثنـــاء التعليق على املباريات 
الريا�ســـية، وقـــد بداأنا نالحـــظ عودة كلمات مثـــل: "كورنر" 
بداًل من "�ســـربة ركنية"، و"بلنتي" بداًل من "�سربة جزاء"، 
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و"فـــاول" بداًل مـــن "خطاأ" و"ديفن�ـــض" بداًل مـــن "دفاع".. 
وغريها الكثري من املفردات االأجنبية. 

واأنا هنـــا حني اأقول بداأت تعود، اأعني اأنها كانت موجودة 
مـــع بدايات القـــرن الهجري احلايل، ولكن �ســـدرت تعليمات 
م�ســـددة يف ذلـــك الوقـــت بعـــدم ا�ســـتخدام تلـــك املفـــردات 
وا�ســـتخدام كلمـــاٍت عربيـــة بداًل منهـــا وبالفعل التـــزم جميع 

املعنيني بذلك. 
ولعلي اأقف هنا واأنبه اإىل اأهمية قيام امل�ســـوؤولني بدورهم 
جتـــاه املحافظـــة على لغـــة وثقافة البلـــد ب�ســـن القوانني التي 
حتميهـــا وهـــذا ال يكفي، بل �ســـرورة و�ســـع الرقابـــة الكافية 
التـــي تكفـــل تطبيق تلـــك القوانني، فو�ســـط غفلة مـــن رقيب 
الرئا�ســـة العامـــة لرعايـــة ال�ســـباب بـــداأ املعلقـــون واملحللون 
يغطون اإفال�ســـهم با�ســـتخدام مفردات اأجنبية الإيهام املتلقي 
اأنهم مثقفون واحلقيقة اأنهم اأ�سبه ما يكونون بـ"�سفواٍن عليه 

تراب"!! 
ويجب اأن نحذر من خطر غزو اللغات االأجنبية، واحتالل 
كثري من كلماتها مكان مفردات عربية اأ�ســـيلة يف جمتمعاتنا 
مبختلـــف اأذواقهـــا واأطيافها، �ســـواء املثقف منهـــا اأو العامي 
لدرجة ال اأبالغ معها اإىل اأننا و�ســـلنا اإىل مرحلة ن�ســـعر معها 
بالغربة يف بالدنا اأحيانًا؛ فاإن ات�سلنا بالفندق من الداخل اأو 
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اخلارج كانـــت االإجابة باللغة االإجنليزية خالفًا جلميع بلدان 
العال التي يجيبك فيها موظف اال�ستقبال بلغة البلد املحلية، 
با�ســـتثناء البلدان العربيـــة التي يدعي القائمـــون على بع�ض 
قطاعاتها اخلدمية بحثهم عن الرقي والتقدم با�ستخدام لغة 
االآخرين، �سواء االإجنليزية يف امل�سرق العربي اأو الفرن�سية يف 

مغربه.
ويف بع�ض االإعالنات ال�سحفية ت�ستخدم اللغة االإجنليزية 
لقـــراء عرب؛ بحجة توجيه ر�ســـالة غري مبا�ســـرة اإىل اأن هذا 
االإعالن موجه فقط للفئة املثقفة التي جتيد اللغة االإجنليزية 
فقط، دون اأن يراعي م�سوؤولو اجلريدة حق القارئ يف معرفة 
كل ما ين�ســـر فيها؛ الأنه بكل ب�ســـاطة دفع من ماله القتنائها، 
ولـــه احلق يف اأن توجه كامل ر�ســـالتها اإليه بلغـــة يفهمها، مبا 
فيهـــا االإعالنـــات التجارية، مع العلـــم اأن البلـــدان التي يعتز 
اأهلها بلغتهم يلزمون ال�سحف برتجمة كل مادة اإعالنية اإىل 

اللغة االأم يف املكان نف�سه.
وبداًل من تعريب التخ�س�ســـات التي تدر�ض بلغة اأعجمية 
يف اجلامعات احلكومية، جاءتنا م�سكلة اأخرى تتمثل يف قيام 
بع�ـــض اجلامعـــات والكليات االأهليـــة بتدري�ـــض علومها باللغة 
االإجنليزيـــة!.. ولكنني اأظن هنا اأن امل�ســـوؤولية تقع على عاتق 
املجتمـــع ومثقفيه؛ حيث اإنهم لو اتخذوا موقفًا مت�ســـددًا جتاه 
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تلـــك اجلامعـــات وهجروها، ملا جتـــراأت علـــى التدري�ض بغري 
اللغة االأم، ولكن االإ�ســـكال يكمـــن يف اأن تلك اجلامعات ولكي 
بتهم يف تقدمي  تزيـــد من اإقبال الطـــالب على براجمهـــا، رغَّ
تلـــك الربامج بلغـــة غري لغتهم، وهذا لعمـــري قمة التناق�ض، 
فكيف تقنع جمتمعًا بهجر جامعة تقدم له الربنامج التعليمي 
بلغـــة غري لغتـــه االأم مع اأن تلـــك اجلامعة ما �ســـّنت التدري�ض 
بهذه الطريقة اإال كميزة جتتذبه فيها وهذا منتهى ال�ســـذاجة 

واجلهل!
ولو كان يل من االأمر �ســـيء حلظرت ا�ستخدام غري اللغة 
العربيـــة يف جميع املجاالت، فكما اأ�ســـدرت واليـــات اأمريكية 
قرارت حتظر ا�ستخدام اللغة االإ�سبانية يف التعامالت اليومية 
مع وجـــود جاليات كبرية مـــن اأمريكا اجلنوبيـــة؛ حماية للغة 
االإجنليزية فاأنا هنا با�ســـمي وا�سم جميع الغيورين على اللغة 
العربية اأطالب بحماية اللغة العربية من اأبنائها قبل غريهم، 
خا�ســـة مع انعدام ال�ســـرورة لذلك، فكما اأن امل�سوؤولني �سنُّوا 
اأنظمة حتافظ على نقاء اأ�سماء املواليد وحموها من اأي اأ�سماء 
دخيلة، ومنعوا تدري�ض ال�سعوديني يف مدار�ض اأجنبية؛ حفاظًا 
علـــى لغتهم وثقافتهـــم، كما منعوا دخول املنتجـــات التجارية 
دون وجود ترجمة عربية، فاإين هنا اأتنى اأن تتخذ اخلطوات 
نف�ســـها ومينـــع ا�ســـتخدام االأ�ســـماء االأجنبيـــة يف املجمعـــات 
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التجاريـة ويف الفنادق، وامل�ست�سفيات، واملطاعم، واالإعالنات 
ال�ســـحفية، ويف املرافق العامة واخلا�ســـة، مع تعريب العلوم 
املختلفة، وحظـــر التدري�ض بغري اللغـــة العربية يف اجلامعات 
ال�ســـعودية، مـــع اأين هنـــا ال اأدعـــو اإىل منع اللغـــة االإجنليزية 
ب�سكل كامل، ولكني ال اأريدها اأن تكون اخليار االأول، بل يجب 
اأن تكـــون خيارًا ثانيًا، بل واأتنـــى اأن يكون هناك من يتحدث 
عدة لغات كالفرن�ســـية واالإ�ســـبانية واالأملانيـــة خيارات اأخرى 

متاحة ولي�ض اللغة االإجنليزية فقط. 
وكل مـــا اأبحـــث عنه اأن اأ�ســـمع من موظف اال�ســـتقبال يف 
الفنـــدق اأو املطعم اأو يف  خطـــوط الطريان من يحييني ويلبي 
طلبـــي بلغتي االأم، واالأهـــم من هذا كله تنبيـــه اأفراد املجتمع 
باأهمية اللغة العربية وعدم االن�سياق خلف من يروجون مقولة 
اإن من التح�ســـر والتمدن ا�ستخدام لغة اأجنبية بداًل من اللغة 
العربية، واأنا اأقول هنا اإن االإعجاب بثقافة االآخرين واالنبهار 
بهـــا تقود اإىل تقليدها وحماكاتها، وهذا يقود اإىل االن�ســـهار 
والتمازج وعـــدم القدرة على االنفـــكاك والتخل�ض والرجعة، 
وكل ذلـــك يقود اإىل اندثـــار الثقافة وتغييبهـــا واإحالل ثقافة 

اأجنبية مكانها. 
واإن ل يتـــدارك الغيـــورون ذلك، ف�ســـياأتي زمن ي�ســـبح 
املنكر فيه معروفًا واملعروف منكرًا، واأظنكم بداأمت تالحظون 
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ذلـــك من االآن، وكمثال �ســـغري اأختم به هـــذا املقال اأقول: اإن 
هنـــاك فئاٍت من جمتمعانا ال تعيـــب على اأطفالها عدم حفظ 
ق�ســـار ال�سور اأو معرفة كيف يتو�ســـاأ وي�سلي بقدر انتقادهم 
الطفل الذي ال يتعلم اللغة االإجنليزية يف مدر�ســـته، واأخ�ســـى 

اأن يتطور ذلك الفهم املغلوط لي�سمل املجتمع باأ�سره!
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 ملاذا يجب اأن ن�شتثمر يف الإعالم؟

حني يهم اأحد املتحم�ســـني لعمل م�ســـروع ثقايف كاإ�سدار 
جملة اأ�ســـبوعية اأو تد�ســـني موقـــع اإلكرتوين علـــى االإنرتنت، 
يواجهـــه كثري من النا�ض بال�ســـوؤال التايل: ملـــاذا هذا املوقع؟ 
وهنـــاك الكثري من املواقع امل�ســـابهة، التي تقـــدم نف�ض املواد 
التي تنوي تقدميها. اأو ما الذي �ســـوف ت�ســـيفه اأنت؟ وهناك 
ع�ســـرات املواقع املتخ�س�ســـة يف املجال نف�ســـه الذي اخرتته 

طريقًا لك. 
وحقيقة وبقدر احرتامي لكل تلك االآراء النابعة من بع�ض 
الغيوريـــن، الذيـــن يريدون توفري جهد ووقـــت ومال من يريد 
اخلو�ـــض يف اأمٍر �ســـبقه اإليه كثري من املهتمـــني، اإال اأين اأقول 
اإن تعـــدد املواقـــع وتنوعها ووفرتها دليل �ســـحي، وا�ســـتدراكًا 
اأقـــول اإن هذا التنوع والتعدديـــة ال نريدها يف املواقع فقط بل 
يف ُجل منا�سطنا، ولكي اأو�سح اأهمية كرة املواقع اأو املنا�سط 
وتنوعها، اأقول اإننا اإذا افرت�سنا اأن هناك موقعًا واحدًا يعمل 
فيه ع�ســـرة اآالف �ســـخ�ض، ويقدم مادة طيبة ومتنوعة تخدم 
القـــارئ، ويف اجلانب االآخر هناك ع�ســـرة مواقع يعمل يف كل 
منها األفا �ســـخ�ض وكل منها يقدم مادة جيدة خمتلفة، فاأيها 
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اأف�ســـل؟.. بالطبع �ســـيجيب كل واحد منا: باأن وجود ع�ســـرة 
مواقع اأف�ســـل من وجود موقع واحد؛ الأن من يت�ســـفح ع�سرة 
مواقـــع �ســـوف يجد فيها تنوعـــًا اأكـــر، وجهدًا اأكرب، واأي�ســـًا 
�ســـيقراأ اأفكار ع�سرين األفًا بداًل من ع�سرة اآالٍف فقط. ونكون 

بتعدد املواقع حققنا العديد من االأهداف اأوجزها فيما يلي:
حتقيـــق اأكـــرب قدر مـــن التنـــوع والتعدديـــة يف الروؤى . 1

ليتمكن القارئ من اختيار ما ي�ساء منها.
حـــني يتم حكـــر املواقـــع االإ�ســـالمية والدعويـــة على . 2

موقـــع اأو اثنـــني فاإن ذلك ي�ســـهل عمليـــة التخريب اأو 
االخرتاقـــات اأما تعـــدد املواقع فيجعل من ال�ســـعوبة 
تخريبهـــا اأو العبث بها، وحتى لو مت العبث اأو اخرتاق 
واحـــد اأو اثنني ـــــ ال قّدر اهلل ــ  فهناك الع�ســـرات من 

املواقع القادرة على ملء الفراغ و�سد النق�ض.
اإتاحـــة الفر�ســـة الأكـــرب عـــدد مـــن اأفـــراد املجتمـــع . 3

للم�ســـاهمة وتقدمي مـــا لديه؛ الأن موقعـــًا واحدًا غري 
قـــادر علـــى عر�ض جميـــع االأفكار وامل�ســـاركات، مما 
يرتتـــب عليه عزوف كثري من املواهـــب عن تقدمي ما 
لديهـــا، فينتـــج عن ذلك دفـــن موهبـــة كان باالإمكان 
اال�ستفادة منها لو اأعطيت الفر�سة واأتيح لها املجال.
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لـــو الحظنـــا التاأخـــر الكبـــري يف الـــدول االإ�ســـالمية . 4
والعربيـــة يف جمال االإنرتنت على الرغم من اأهميتها 
كو�ســـيلة دعوية ناجحـــة قادرة على الو�ســـول اإىل كل 
منـــزل يف العال، ولتاأكيد تاأخرنا يف هذا املجال اأقول 
: اإن هناك ما يزيد على ملياري �سفحة اإنرتنت ، وهو 
ما يعادل تقريبًا �ســـتني اأو �ســـبعني مليـــون موقع حول 
العال، الأمريكا الن�ســـيب االأكرب مـــن املواقع حوايل 
خم�سة وع�سرين مليون موقع ويف املقابل فاإن للمملكة 
العربية ال�ســـعودية �ستة ع�ســـر األف موقع فقط ، وهي 
االأعلى تقريبًا بني الدول العربية مقابل حوايل ثالثني 
األف موقع الإ�ســـرائيل، ومن هـــذا املنطلق نرى اأهمية 

االإنرتنت و�سرورة تنويع ال�سفحات وتعددها.
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 نحن والفرن�شيون �شتان بني الفريقني

 ل اأَر يف حياتـــي من يتنكر لهويته مثل بع�ض املح�ســـوبني 
علينـــا، الذيـــن ل يدركوا بعُد ما معنى هوية! ول ي�ست�ســـعروا 
حتـــى االآن اأهميـــة وجـــود رابـــط يقـــوي عالقتهـــم باأهاليهم 
وجمتمعاتهـــم املختلفـــة.. وال اأظـــن اأولئك ا�ســـتوعبوا بعُد اأن 
هناك اأمورا ال ميكن امل�ســـا�ض بها وال الأحد حق التجروؤ عليها 

اأو التنازل عن جزء من حقوقها.
حقيقـــة ما يدعوين لتكرار القول يف هذا املو�ســـوع هو ما 
اأالحظه من ان�سراف ثلة لي�ست قليلة من بني قومي ورك�سها 
جتـــاه اللغة االإجنليزية وجتاهلها لغتها االأم وهذا هو ما ميهد 
لالحتالل الثقايف وهو  اأ�ســـد وطاأة من االحتالل الع�ســـكري؛ 
الأن االأخـــري ياأتـــي بالقـــوة وهناك اأمة باأ�ســـرها حتاول �ســـده 
ولهـــذا فهو اأقل خطرًا من احتـــالل ياأتي نتيجة اخلنوع والذل 

والتنازل عن كل �سيء، حتى ي�سل االأمر اإىل الهوية.
يخرج علينا بع�ض امل�ســـوؤولني بني وقٍت واآخر ليتحدث يف 
عقر دارنا بلغة غري لغتنا فنتغا�سى عن ذلك على م�س�ض، واإن 
كنـــا نردد يف دواخلنا: اإن ل يحفظ لنا هذا املتحدث كرامتنا 
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يف اأب�ســـط اأوجهها فكيف �ســـينافح عن بقيـــة احلقوق؟! وهل 
مـــا يفعله باإدراك اأو بدونه؟! فاإن كانت االأوىل فتلك م�ســـيبة 
والرجل يخا�سمنا عالنية، واإن كانت الثانية فامل�سيبة اأعظم 
ومن كلفناه لي�ســـون احلقوق بحاجة اإىل تثقيفه وتو�سيح تلك 
احلقـــوق وتعريفه بهـــا.. وما يحز يف النف�ض ب�ســـكل اأكرب اأننا 
نالحق الغرب ونتابعه حتى �ســـرنا ن�سابقه على جحر ال�سب، 
ولكن ما ي�ســـيب يف مقتل اأن تلك املالحقة يف االأمور ال�ســـيئة 
الباطلـــة، اأما االأمـــور التي فيها رقي وتقـــدم واعتزاز بالنف�ض 
فل�ســـان حالنا يقول معـــاذ اهلل! واإال فبلد كفرن�ســـا مثاًل تعمل 
امل�ســـتحيل للمحافظـــة علـــى لغتهـــا وحتـــذر من خطـــر الغزو 
االأمريكي اجلائر وال تقف عند ذلك احلد؛ بل ت�ســـعى لن�ســـر 
لغتهـــا يف كل مكان ومـــن يخالف هذا التوجه يحا�ســـب بغ�ض 
النظر عمن يكون )حتى و�سل االأمر بالرئي�ض الفرن�سي جاك 
�ســـرياك اإىل الت�ســـريح باأنه �ســـعر ب�ســـدمة كبرية ل�سماعه 
مواطنا فرن�سيا يتحدث االإجنليزية يف قمة لالحتاد االأوروبي 
ممـــا ا�ســـطره ملغـــادرة القاعة، واأبلغ �ســـرياك ال�ســـحفيني: 
ميكنني القول اإنني �سدمت ب�سدة لروؤية مواطن فرن�سي يعرب 
عن نف�سه باالإجنليزية على طاولة الت�ساور لالحتاد االأوروبي؛ 
لذلك ف�سل الوفد الفرن�سي واأنا اخلروج بدال من اال�ستماع اإىل 
ذلك.. وقال �سرياك "اإن فرن�سا جاهدت فرتة طويلة ل�سمان 
اأن تكون اللغة الفرن�سية معتمدة وم�ستخدمة داخل املوؤ�س�سات 
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متعددة اجلن�ســـيات من االحتاد االأوروبـــي اإىل االأمم املتحدة 
ودورة االألعاب االوملبية"، واأ�ســـاف "ال يحقق ذلك م�ســـلحة 
وطنية فقط بل م�سلحة الثقافة وحوار احل�سارات، وال ميكن 
بناء العال يف امل�ســـتقبل على لغة واحـــدة وبالتايل على ثقافة 
اأيده يف ذلك  بل  القاعة وحده  �ســـرياك  يغادر  واحدة". ول 
وزيرا اخلارجيـــة واملالية اللذان غادرا وتـــركا القاعة عندما 
حتول "ارن�ســـت انطوان �ســـيلري" رئي�ض رابطة اأعمال اأوروبية 
من احلديث بالفرن�ســـية اإىل االجنليزية( )منقول بت�ســـرف 
عن جريدة الوطن 25مار�ض 2006م( اأين نحن من ذلك وَل 

ال نحتج وال ن�ستنكر؟!
 لقـــد كنا نطالب بتعريب اأ�ســـماء املحـــالت حتى لو كانت 
ل�ســـركات غربية، فلم يجبنا اأحد! فطالبنا باحرتامنا واإلزام 
جميـــع ال�ســـركات؛ خا�ســـة الفنـــادق بتعيني عرب للـــرد على 
االت�ســـاالت الهاتفيـــة ول يلتفـــت اإىل مطلبنـــا، ثـــم طالبنـــا 
بتعريـــب العلوم يف اجلامعات وتدري�ســـها باللغة العربية فقط 

ولكن ال حياة ملن تنادي.
بـــودي اأن اأنوه فقط اأن احتجاجـــي على تدري�ض العلوم يف 
اجلامعات اأو غريها بغري اللغة العربية ال يعني اأين �سد تعليم 
اللغـــة االإجنليزية؛ بل علـــى العك�ض فاأنا اأرى �ســـرورة تعلمها 
وغريهـــا من اللغات احلية؛ فهي مفاتيح العلوم والتعرف على 
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الثقافات االأخرى واإطالعهـــم على ثقافتنا وقد اأدليت بدلوي 
يف هذا املجال وقمت باإعداد كتابني للم�ساعدة يف تعليم اللغة 
االإجنليزيـــة.. وهـــذا ال يتناق�ـــض على االإطالق مـــع مطالبتي 
باحرتام لغتنا االأم لغة القراآن وا�ستخدامها يف جميع املجاالت 
واالأمكنـــة واالأزمنـــة، وواهلل الذي ال اإله غـــريه الذي اأعز هذه 
اللغة اإين ال اأجد حرجًا ولن اأحنث لو اأق�سمت اأنها املوؤ�سر على 

رقينا اأو �سقوطنا وتقهقرنا للوراء!! 
رمبا هناك من يقول اإن امل�ساألة لي�ست اإلزامية، ومن اأراد 
اأن يدر�ض اأبناءه بغري العربية فليفعل.. واأنا هنا اأقول اإن اللغة 
�ســـنو الديـــن فال تنـــازل يف اأي منهما، واالأنظمـــة التي كفلت 
للمقيمـــني من غري اأبناء هـــذه البالد حق التعلـــم باللغة التي 
يريـــدون ومنعـــت املواطنني من التعلم بغـــري اللغة االأم، يجب 
اأن تبقى؛ فهي احلل املن�ســـف واخليار الو�سط.. اأما اإن تركنا 
احلبـــل على الغارب فاإن ذلك يدل على اأن لدينا من ل يدرك 

بعد قيمة هويته!!



254

هكذا أفكر

اأمة تقتات على الأوهام

ل تكـــن املـــرة االأوىل التي تخـــدع فيها هـــذه االأمة، حني 
قـــال اأحـــد زعمائها اإنه �ســـيلقي بدولة العـــدو يف البحر، فقد 
�ســـدقوا وتغنوا بتلـــك املقولـــة، ول يكونوا يفكـــرون بالكيفية 
التي �ســـيتمكن من خاللها زعيمهـــم فعل ذلك، ولكنهم بدوؤوا 
يناق�ســـون ويحللون ويت�ســـاءلون: هل �ســـيلقي الدولـــة باأكملها 

ويزيلها عن وجه االأر�ض.. اأم يكتفي بال�سعب فقط؟!
وكان قد �ســـبق ذلك االإميان املطلـــق بربيطانيا واأنها من 
�سيخل�ســـهم من قب�ســـة العثمانيني؛ فجاء وعد بلفور و�سعق 
تلك االآمال وا�ســـتبدل ح�ســـرات ومواجـــع واآالمًا بهـــا ما زلنا 

نعاين ويالتها حتى اليوم.
ال اأريـــد الرتكيـــز على اجلوانـــب ال�سيا�ســـية، ولكن يكون 
الكاتب اأحيانًا م�سطرًا لال�ست�ســـهاد بحوادث �سيا�سية ت�سهل 
و�ســـول املعلومة التي يريد؛ خا�سة واأن ال�ساأن ال�سيا�سي جزء 
من تركيبتنا وال اأخال ال�سيا�سة �سارت اإال من مكونات دمائنا 

العربية.
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دعوين اخت�ســـر االأمور واأ�ست�ســـهد بواحـــدة من تقليعات 
الوهـــم العربيـــة حيث عـــر على �ســـجرة مكتـــوب عليها لفظ 
اجلاللة "اهلل" وحممد وقد ترتب على هذا االكت�ســـاف الذي 
ل يذهل اأحدًا �سوى املتعلقني بتلك االأوهام اإىل اأن ذهبوا اإىل 
تلك ال�ســـجرة ليعاينوها باأنف�ســـهم، وحني راأوها وتاأكدوا من 
وجودهـــا فرحوا اأميا فرح وكاأن مفاتيـــح القد�ض كانت معلقة 
بها! وبحكم اأننا اأمة ال تركن اإىل اجلمود فقد تطورت النظرة 
اإىل تلك ال�ســـجرة وو�سفت بال�سجرة املباركة، ثم بداأ اجلهلة 
من النا�ض - ولي�ســـوا قلةـ  بالتم�سح والتربك واال�ستغاثة بها.. 
وامل�ســـحك املبكي يف الوقت نف�سه اأن اجلهة املعنية باالآثار يف 
بلد "ال�ســـجرة املباركة" حني فح�ست ال�سجرة ات�سح اأن تلك 
اخلطوط ما هي �سوى ر�سوم قام بها اأحد االأ�سخا�ض قبل اأقل 
من �ســـتة اأ�سهر، وامل�ســـيبة اأنه رغم اإعالن ذلك اإال اأن اخلرب 

ما زاد النا�ض اإال اإ�سرارًا واندفاعًا للتربك بتلك ال�سجرة!!
واالأوهام التي ن�سمعها وي�سدقها كثرٌي منا كثرية، خا�سة 
يف جمـــال الروؤى، فقد انت�ســـرت روؤيـــا عـــــام 1420هـ على ما 
اأذكـــر فـُـ�ّســـرت بتحريـــر بيت املقد�ـــض بعد �ســـنتني اأو ثالث، 
وحني �ســـمع النا�ـــض بتلـــك الروؤيا تعلقـــوا بها وبـــدوؤوا يعدون 
العدة للرحيل اإىل هناك دون اأن يكلفوا اأنف�ســـهم التفكري ولو 
حلظـــات عن اإمكانية ذلك، وحني كان يحّدث اأي من معتنقي 
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تلـــك الروؤيا بخالف ما يراه فاإن موقفه يتغري مبا�ســـرة، لكن 
لي�ـــض من الروؤيا ولكن من حمدثه! والنظـــرة اإليه تتبدل واأقل 
ما كان يجيب باأنه "ما على اهلل بعيد" ون�ســـي اأن اهلل ال يغري 

ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم!
مـــن االأوهام التي يقتات عليهـــا نوعية من النا�ض حوادث 
اآخـــر الزمان؛ فـــكل يوؤولها علـــى ما يريد؛ فبع�ســـهم يتحدث 
عن املهـــدي املنتظر ويحدد يوم عودته، واآخرون يتكلمون عن 
ال�سفياين وما زالوا ي�سرون على اأنه �سدام ح�سني رغم موته، 
اأما اأ�سد الوهم واأخطره علينا فهو اأننا ما زلنا نظن اأن الغرب 
مببادئـــه ودميقراطياته وحرياته هـــو املخل�ض لنا من الهوان 

الذي نعي�ض فيه!
والعـــالج الناجع والوحيـــد بالتاأكيد للتخل�ـــض من جميع 
تلـــك االأوهام هو العـــودة اإىل الطريق ال�ســـحيح والعمل بجد 
للو�ســـول اإىل الهدف املراد واالن�ســـغال به فقـــط، وحينها لن 
يكـــون لدينا الوقت الكايف لن�ســـتمع اإىل خرافات فالن وعالن 

وال حتى للتفكري بتلك اخلرافات!
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اأتدرون كم كيلو �شكر نلتهم �شنويًا

يف املا�سي القريب وحني كنت اأعد كاأ�ض ال�ساي يف املكتب 
يبداأ زمالء العمل ترديد اإ�ســـطوانتهم امل�ســـروخة بالن�سبة يل 
ويقولون: ارفق بنف�سك.. حبتني �سكر ون�سف يف كاأ�ض ال�ساي 
الواحد كثرية!! وي�ســـيفون من �سمن تعليقاتهم: اإذا ما ترفق 
بنف�ســـك على االأقل ارفق بنا وال تخل�ض �ســـكرنا! وكنت اأ�سمع 
هذه التعليقات ب�ســـكل �ســـبه يومـــي وال اأبايل بل كنـــت اأحيانًا 
اأزيد من اإغاظة املوجودين باأن ال اأك�ســـر قطعة ال�سكر الثالثة 
ن�ســـفني بل اأ�ســـعها بكاملها في�ســـحكون ويـــرددون باأنك ما 
ت�ســـرب �ساي اأنت ت�ســـرب دب�ض. ول يكن التعليق هذا قا�سرًا 
علـــي وحدي فقد كان هناك بع�ض الزمالء ي�ســـربون ال�ســـاي 

بنف�ض الكمية من ال�سكر. 
ويف اإحدى املرات وبينما كنـــت اأقراأ مقالة يف اأحد مواقع 
االإنرتنت تتحدث عن خماطر ال�ســـكر، وكان من جملة ما ورد 
بها اأن خطورة مر�ض ال�ســـكر تكمن يف اأنه من االأمرا�ض التي 
تعمل ب�ســـمت، فهو لي�ض كال�ســـعال اأو التهـــاب اللوزتني مثاًل 
تظهر اأعرا�ســـهما على االإن�ســـان مبجرد اإ�ســـابته باأٍي منهما 
اأو بهما معًا، ولكن ال�ســـكر خمتلف تامًا فقد يكون ال�سخ�ض 
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م�ســـابا وال يكت�ســـف ذلك اإال بعد عدة �ســـنوات، والغريب اأن 
الكثري من حاالت االإ�ســـابة مبر�ض ال�ســـكر تكت�ســـف ب�ســـبب 
م�ســـاكل اأخرى فقد يذهب اأحد االأ�ســـخا�ض اإىل اخت�سا�سي 
عيون ليفح�ض نظره فيكت�ســـف وجود �ســـعف و�سببه اإ�سابته 
بداء ال�ســـكري. ونف�ض احلال مع االإ�ســـابة بالعجز اجلن�ســـي 

وغريها من االإ�سابات. 
ومـــن امل�ســـادفات الغريبـــة اأننـــي كنت اأحتـــدث مع اأحد 
االأ�ســـخا�ض حـــول ما قراأت فذكـــر يل اأن هذا الداء اأ�ســـبه ما 
يكـــون مبـــن اأخذ مطرقة وبـــداأ يدق حائطًا اإ�ســـمنتيا ب�ســـفة 
م�ستمرة ودون انقطاع فاحلائط لن يتاأثر من الدقة االأوىل وال 
العا�سرة ولكنه مع الوقت يبداأ بالت�سدع ثم ينهار مرة واحدة. 
اأعـــود لق�ســـتي مع ال�ســـكر الأقـــول اإن تلك املـــرة ل تكن 
االأوىل التي اأقراأ خاللها عن ذاك الداء اأو غريه ولكنها كانت 
بالن�ســـبة يل االأكـــر فائدة وقد قـــررت حينهـــا تخفيف كمية 
ا�ســـتهالكي من ال�ســـكر مهما كلف االأمر، خا�ســـة حني علمت 
اأن مادة ال�ســـكر ال�ســـناعي بالذات لي�ض لها اأية قيمة غذائية 
وال تك�سب اجل�سم �سوى املزيد من ال�سعرات احلرارية وجتعله 
معر�ســـًا لالإ�ســـابة بداء ال�ســـكري، على النقي�ـــض تامًا من 
ال�سكر امل�ستخرج من الفواكه الذي ي�ساعد على احلمية، ومن 
هنا فقد قمت باال�ســـتغناء عن ن�سف احلبة واالكتفاء بحبتي 
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�سكر فقط، وتطلب االأمر مني اأ�سبوعًا كاماًل الأتعود على ذلك 
حيث كان طعم ال�ســـاي دون ذلك الن�ســـف امل�سلوب اأ�سبه ما 
يكون بالعلقم، وهذا �ســـعور نف�ســـي غريب، املهم اأين تدرجت 
يف هـــذه العملية، وخـــالل اأقل من ثالثة اأ�ســـهر اكتفيت بحبة 

�سكر واحدة )مكعب �سكر(. 
كانـــت البداية قبل �ســـنتني مـــن االآن. واليوم ال اأ�ست�ســـيغ 
ن�ســـف حبة �ســـكر اإ�ســـافية على كاأ�ســـي واأعجب مـــن بع�ض 
الزمالء الذين ما زالوا يتناولون نف�ض كمية ال�ســـكر ال�ســـابقة 
واأ�ســـعر باالأ�ســـى واحلزن علـــى اأوعيتهم الدمويـــة التي  تتاأثر 
ب�سكل كبري بداء ال�سكري، فيتاأثر معها كل جزء يف اأج�سامهم 
فامل�ســـاألة هنا لي�ســـت متعلقة بالبدانة فقـــط واإال لهان االأمر، 
ولكـــن بحكم اأن كل ع�ســـو يف اجل�ســـم به اأوعيـــة دموية، فاإن 
ارتفـــاع ال�ســـكر يت�ســـبب يف تغـــري بنية جـــدران تلـــك االأوعية 
وال�سعريات الدموية وا�سطراب انقبا�سها وانب�ساطها ومتانة 
بنيتها، وغريها الكثري من االآثار، وكل ذلك يوؤدي اإىل اختالل 

وم�ساكل عديدة ت�سيب اجل�سم. 
واأثنـــاء تاأملي كل ذلك قلت يف نف�ســـي حقيقة ال اأعلم كم 
مـــن االأوعية وال�ســـعريات واالأع�ســـاء حميت بف�ســـل اهلل قبل 
كل �ســـيء ثم بف�ســـل قراري تقليل ا�ســـتهالك كميات ال�ســـكر 
بن�ســـبة �ســـتني باملائة تقريبا، وهي ن�سبة لي�ســـت قليلة وب�سكل 
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عملـــي لو ح�ســـبت تلـــك الكمية وهي مـــن باب العلم بال�ســـيء 
املرة االأوىل التي اأفعل ذلك فلو قلنا اإين كنت ا�ســـتهلك ثالثة 
كوؤو�ض �ساي يوميًا )وهذه الكمية متحفظة جدًا( يف كل واحٍد 
منها حبتان ون�ســـف فهذا يعني 3×2.5= 7.5 �ســـبع حبات 
ون�ســـف من ال�سكر يوميًا ولو �سربت هذا العدد يف �سنتني اأي 
�ســـبعمائة وع�ســـرين يومًا تقريبًا 720×7.5=5400 خم�سة 
اآالف واأربعمائة حبة �ســـكر، ولو �ســـاألت اأخي القارئ اأو اأختي 
القارئة الكرمية كم ت�ســـاوي تلك الكمية بالكيلو غرام؟! اأقول 
بحكم اأين اأ�ســـتعمل �ســـكر مكعبـــات النحلة الكرتـــون الواحد 
ي�ســـاوي كيلو غرام واحد به 160 مئة و�ســـتني حبة ولو ق�سمنا 
5400÷160= 33.75 اأي اأربعة وثالثني كيلو غرام اإال ربع، 
وهذا يعني اأن منا من ي�ستهلك هذه الكميـة وهذه االأرقام كما 
ذكرت متحفظ عليها ولكنها اإح�ســـائية �ســـنتني فقط واإال لو 
نظرنا حولنا وراأينا كيف ن�ســـيخ وي�ســـيخ االأ�ســـخا�ض ب�سرعة 
ثـــم اأح�ســـينا مقـــدار الكميات التـــي نلتهمها من ال�ســـكر مع 
ال�ســـاي فقط غري ما نلتهمه مع االأطعمـــة االأخرى كاملعجنات 
واحللويـــات وامل�ســـروبات الغازيـــة الأ�ســـبح من ال�ســـهل علينا 
معرفة ال�سبب، ولو قللنا الأ�سبحنا اأكر �سحة ونظارة مبقدار 
ما نتخلى عن ال�سكر يف تلك االأطعمة امل�سرة، ولو عدت قلياًل 
اإىل اإح�ســـائيتي ال�ســـابقة ملعرفـــة كمية ال�ســـكر الفعلية التي 
ا�ســـتغنيت عنها اأو وفرتهـــا لوجدتهـــا 33.75×60÷100= 
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20.25 اأي ع�ســـرين كيلـــو غرام وربع اأي اأين حميت ج�ســـدي 
من كل هذه الكمية الهائلة من ال�ســـموم القاتلة ولو ح�ســـبتها 
اقت�ســـاديًا؛ الأن بع�ض النا�ض رمبا تروق له الفكرة حني يدرك 
اأن لها جدوى اقت�ســـادية لعله يجد طريقة يعو�ض من خاللها 
ما خ�ســـره يف �سوق االأ�سهم وخ�ســـية اأن ياأخذ احلديث منحى 
اآخر حني ياأتي ذكر االأ�ســـهم فاأقول اهتموا باأج�سادكم وان�سوا 
االأ�ســـهم، وكما قيل "اإذا �ســـلم العود احلال تعود" واأترك لكم 
ح�ســـاب الفائدة املالية املكت�سبة من هذا التوفري علمًا اأنها ال 

حت�سى.
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