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مقدمة الطبعة الثانية
ر يل ومكنني خلل مرحلة التقاعد  اأحمد اهلل واأ�سكره على اأن ي�سَّ

من اإعداد هذه الكتب:
ذاكرة من الزمن. �
خواطر واأحاديث للأبناء. �
ن�ساأة الإخوان ون�ساأة الأرطاوية. �
التوثيق الأ�سري. �
ر�سائل احتفظت بها. �
مركز حرمة و�سيء من امل�ستندات. �

اإعدادها  النف�ض حني  والأحاديث وقع يف  لهذه اخلواطر  وقد كان 
تتابعها  لكن  ن�سرها  اأنوي  كنت  وما  ال�سجون،  من  �سيئًا  واإفرازها 
وظهورها بهذا احلجم دفعني جلمعها بهذا الإ�سدار يف طبعته الأوىل 
القراء  ال�ستح�سان من عدد من  عام 1430هـ - 2009م، حيث لقت 
اإعادة  راأيت  ثم فقد  وكتابات �سحفية، ومن  ر�سائل  الكرام من خلل 

طباعتها مع قليل من الزيادة موؤمًل اأن جتد قبوًل.
واهلل املوفق،،،

امل�ؤلف





إهداء.. 

ُاهدي هذه املقتطفات من )خواطر واأحاديث للأبناء(.. اإىل كل نف�ض 
مرتفعة  الت�سامح..  لف�سيلة  ممار�سة  اخلري..  لفعل  تواقة  زكية..  طاهرة 

عن �ساقط القول، و�سفا�سف الأمور.. مت�سامية عن الغل وال�سحناء.
امل�ؤلف
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تقديـــم

إعادة اكتشاف: عبـاهلل الماضي

بن  عبداهلل  اأعرف/  اأين  اأظن  كنت  الكتاب..  هذا  اأقراأ  اأن  قبل 
عبداملح�سن املا�سي واكت�سفت بعد قراءته اأين اأعرف »اأبا عبداملح�سن« 
القريب وال�سديق العزيز فح�سب، لكني عرفت الآن اأنه »ال�سيد احلكيم« 
من  القارئ  يجدهما  هامتان  كبريتان  �سفتان  تلك  الأديب«،  و»املثقف 

�سفات املوؤلف حني يقراأ هذا الكتاب.
اأما الأوىل: ال�سيادة واحلكمة.. فتعج بها �سفحات الكتاب بل هي 
مو�سوعه ولبه الذي تدور عليه رحاه، فالكتاب يف مو�سوعه كتاب قيم 
واأخلق ومبادئ �سبت عليها �سخ�سية املوؤلف مبا ُقدر له اأن يعي�سه يف 
توفر  وما  كهولته،  ومكابدة  �سبابه  و�سقاء  �سباه  وحرمان  طفولته  يتم 
لديه من ح�ٍض ومتييز لأخلق الرجال الذين عاي�سهم خلل تلك العقود 
من الكرب وال�سدة، وما راأى يف طبائعهم من تباين بني اخلري وال�سر 
والتناق�ض  التباين  وبني هذا  والغدر،  والوفاء  واملروءة  والظلم  والعدل 
اأ �ساحبنا وذاق وكابد، فعرف حلوة ال�سدق واملروءة  يف الطباع تن�سَّ
ة والنفاق، ولأنه كان ذا عقل �سحيح  والوفاء، وذاق مرارة اللوؤم واخِل�سَّ
�َض حياته  �سليم ونف�ض طيبة �سوية فقد اختار طريق اخلري واملروءة، وَكرَّ
الرا�سدة لن�سر ِقَيِم احلق واخلري يف علقاته وجمتمعه، وجاهد واجتهد 
اأن تقوم تعاملت النا�ض ومعاي�سهم على اأ�سا�ض من تلك املبادئ والِقَيم، 
اأح�سن  من  جتاه  والأحقاد  ال�سغائن  حمل  وعن  ال�سغائر  عن  ع  وَترفَّ
اخلواطر  هذه  يف  وهو  املّل«،  ي�سّفهم  »كمن  فكان  اإليه  واأ�ساوؤوا  اإليهم 
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تلك  النا�ض،  مع  تعاملتهم  يف  امل�سلك  هذا  �سلوك  اإىل  الأجيال  يدعو 
»ولول  قومه  يف  بال�سيد  يو�سف  اأن  به  ا�ستحق  وما  الأوىل  ال�سفة  هي 
امل�سقُة �ساد النا�ُض كلهُم«، واأنه الرجل احلكيم {وَمَن يُؤْتَ الْحِْكمََة َفَقدْ ُأوتِيَ 

خَيْرًا َكثِريًا })1(.

واأما الثانية، من ال�سفات التي اكت�سفتها موؤخرًا يف اأخي و�سديقي 
املوؤلف فهي القدرة الأدبية والثقافة الراقية التي تتبدى للقارئ يف ثنايا 
من  درو�سًا  اأ�سميها  واأنا  )خواطر(  املوؤلف  اأ�سماها  التي  )الدرو�ض( 
اخلربة واحلكمة.. فالكتاُب – اأدبيًا – حم�سود بِحَكم ماأثورة واأ�سعار 
منثورة جتّمل اخلطاب وتوؤن�ض املخاَطب، فكانت تلك الدرو�ض احلكيمة 
مع جمال اللغة والأدب كالوجبة ال�سهية يف الطبق الأنيق، اأو كال�سبية 

اجلميلة يف احللية التي تزيدها جماًل وبهاء.
ولهذين الأمرين )احلكمة والأدب( اللَذين مل اأعرفهما يف املوؤلف 
فيما �سبق رغم القرابة وال�سداقة اأ�سميُت تلك احلالة »اإعادة اكت�ساف 

عبداهلل املا�سي«.
وبعد: فهذه اخلواطر لي�ست كلمًا اإن�سائيًا متخيًل.. كل، بل هي 
العقلي  ن�سوجها  يف  الغاية  بلغت  وفكرية  اجتماعية  وروؤى  ثمينة  درر 
و�سمو اأهدافها ومقا�سدها الإن�سانية الفا�سلة، والتي يتمنى كل اإن�سان 
اأن يكون هو من يت�سف بها يف حياته مع اأهله وجمتمعه، ملتزمًا قيمه 

العليا دينًا وخلقًا ومعاملة اإن�سانية مثلى.

�ض�رة البقرة اآية )269(.  )1(
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من  فهذا  للأبناء«  واأحاديث  »خواطر  موؤلفه  اأ�سماه  واإن  الكتاب 
التوا�سع املحمود، اإل اأين اأراه �ساحلًا لكل فئات املجتمع، اإل فئتني رمبا: 
الأطفال الذين مل مييزوا بعد، وال�سيوخ الذين بلغوا اأرذل العمر وفقدوا 
منه،  وم�ستفيد  الكتاب  لهذا  حمتاج  فالكل  هوؤلء  عدا  ما  التمييز!.. 
فال�ساب الذي يف الع�سرين والثلثني اإذا قراأه فاإنه يعرف ما �سيواجهه 
ويعانيه يف م�ستقبله القريب، والكهل يف الأربعني واخلم�سني �سيجد اأنه 
يقراأ عن اأمور يعاي�سها ويكابدها كل يوم، وال�سيخ يف ال�سبعني والثمانني 
�ساحبكم  �سدق  والكهول:  لل�سباب  ويقول  كتب  فيما  الكاتب  �سي�سدق 

فا�سمعوا له واأطيعوا.
الكتاب حتى  واأن�سح قارئ هذه اخلواطر ل يطوي �سفحات هذا 
ياأتي على اآخر �سطر منه فيكون قد ُروي من هذا الغدق واأخ�سلت نف�سه 

واهلل املوفق، ، ،  على ربواته.    

عبداهلل بن عبدالعزيز بن اإدري�س
رئي�س النادي الأدبي بالريا�س �سابقًا
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تمهيد

كثريًا ما يخلو الإن�سان بنف�سه لُيعمل فكره يف اأمور ذات اأبعاد هامة، 
و�ساأن اجتماعي يتعلق ب�سخ�سه اأو اأبنائه اأو اإخوانه اأو عائلته اأو اأ�سرته، 
وي�سعى جاهدًا  لت�سمل جمتمعه ووطنه،  دائرتها  وتت�سع  اأفكاره  وتنداح 
به  التفكري مت�سورًا ما قد ي�سطدم  به  وي�سرت�سل  ليحقق طموحًا ما، 

من معوقات وكيف يتجاوز اأخريات، وهكذا �ُسنن احلياة.
اخت�ض  بل  التفكري غري موجود يف خميلة اجلميع..  النوع من  هذا 
به نفر يدركون اأبعاد ما ميوج من اإ�سكالت داخل املجتمعات، وما ُيحيط 
�ساق ل يدركه كثري من  اإىل م�سلك  يوؤدي  بالأمة من فنت وخماطر، وما 
النا�ض لأنه يقت�سي حاًل من التب�سر والفهم العميق للتعامل مع امل�ستجدات 

واملتغريات وال�ستعداد ملواجهتها مع احلفاظ على الثوابت والأ�سالة.
التطوعي..  وال�سعي  الأ�سري،  والن�ساط  الجتماعي،  العمل  اإن 
مال،  واإنفاق  اإل بجهد جماعي،  تتحقق  ل  ة  وم�ساٍع خريرِّ اأن�سطة جليلة 
وود،  وتاآلف  وت�سامح،  وتنازل  واحتمال،  و�سرب  منتقاة..  وعلقات 

وم�سايرة ومثابرة مع طول زمن.
بادت..  ثم  �سادت  رحلت..  واأممًا  �سلفت،  اأقوامًا  �ساحبنا  َر  َتذكَّ
كانت لها جتارب خلل رحلة احلياة متخ�ست عن �سعي لبناء كيان، اأو 
ا�ستعادة ملكانة فقدت، اأو ن�ساط اجتماعي، واإن�ساءات ومرافق وخدمات 
ومّل �سمل، اأو �سيء من املثل واملواقف الإن�سانية، وكرم النف�ض مع بذل 

وعطاء واإ�سلح.
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كما تذكر اأن كل ذلك البناء التاريخي، والعمل الإن�ساين قد تعر�ض 
ل�سنوف من الهدم والتقوي�ض، والَقْدح والت�سويه، ولكن ممن؟!.. من 
واأقارب هجروا وقاطعوا ثم.. جابهوا فطم�سوا خريًا  جماعة ومعارف 

واأذاعوا �سرًا.
له كل من  يتعر�ض  �ساأن  والنكران  وت�ساءل �ساحبنا: هل اجلحود 
يعمل لتحقيق مطامح اإن�سانية ومقا�سد خرّية؟! وجتيء الإجابة �سريعًا 
�ُسعاة  يتحملها  �سريبة  هي  �سراعات  من  يحدث  ما  واأن  بالإيجاب!!، 
من  ذلك  يثن  ومع هذا مل  ومقام حممود..  مروم  اأمر  كل  نحو  اخلري 

العزم على اإكمال امل�سرية بال�سرب والت�سميم حتى ولو كرث الأذى.
وبعد هذا امل�سار ماذا كان: انطوت اأيام، وذهبت اأحلم، وتداعت 

اأوهام، وتكثفت غيوم، و�ساء مقام.. ثم اأزف الرحيل.
وتزداد  ال�سلة،  وتنقطع  العطاء،  يتوقف  هل  الرحيل؟  بعد  وماذا 
يبقى، وقد  يروى وذكرًا  املجال�ض خربًا  الفرقة، وي�سري احلديث عرب 
املكارم  ذوي  الأقوام  اأولئك  خلري  امتداد  من  هل  مت�سائل:  يت�ساءل 
والأخلق؟.. ويت�سور �ساحبنا جوابًا من �سقني: اأولهما: ح�سرة واأ�سى 
�ستات َبعد قرب، وعلى  ُبعٍد  بعد وحدة، وعلى  الت�سرذم   على حال من 

بعد اجتماع واحتاد.. ثم يردد قول ال�ساعر:
اإْن دعــ�ت ورائــــى ــيــٍب  وَيعي اخلَطاَب، واأَْيَن ِمنِّي الـ�اعـيهــل مــن مجُ
اأبناءهـــــــم ـــ�ا  وَخلَّفجُ َجــالجُ  الــرِّ القــــــــاِعَذَهــَب  �ــضــــــــــــــراب  ــهجُ  َيــْخــلجُــفجُ واملـــــاء 
ــَدا الــنِّ ــ�ع  َم�ْضمجُ غـــْرَ  اأجُنــــادي  ذا  مطـــاِعكــم  غــيــــــــَر  لــاإ�ــضـــــــــــاح  ـــــثجُ  واأحجُ
مبِجِدَهـــــا ـــــ�ل  مجُ اخلجُ َذَهــَب  ــًة  اأمَّ �ضـــــــاِعيا  ذكـــر  الإخـــفـــاق  ذا  ــَد  ــْع َب هــل 
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وثانيهما: م�ساع حثيثة �سادقة جُتدد املوروث وتبني فوقه وحتافظ 
على املجد التليد، وهذا اأمل ُيراود الباين الأول فيدعو اهلل اأن يحققه، 

و�سنة احلياة تق�سي باأن لكل زمان دولة ورجاٌل.
والعرب، و�سمع  املواقف  وراأى من  الإن�سان واطلع  اأنه مهما قراأ  اإل 
اأحداثًا، وق�س�سًا تروى، و�ساهد مواقف جائرة ومنكرة جلميل، وَجاِحدة 
املتناق�سات  هذه  من  العجب  ومع  و�سحناء..  لفرقة  و�ساعية  لعطاء، 
املتباينة واملواقف ال�سلبية املوؤملة.. اإل اأنه يخ�سى اأن يتعزز ال�سق الأول 

من اجلواب فيكون الهدم ومن بعده النقرا�ض!! ل �سمح اهلل.
ق�سدت من هذه اخلواطر والأحاديث للأبناء اأن اأبنّي بع�ض املواقف 
املوؤ�سفة واملوؤملة واملخزية التي تطعن الف�سيلة وُتعزز الرذيلة.. فيتجنبها 
من وهبه اهلل اإخل�سًا ووعيًا، كما هدفت اإىل بيان مواقف اأخرى نبيلة 
و�سريفة تفعل عك�ض الأوىل مبا لها من اأثر فعال يف طعن الرذيلة وتعزيز 

الف�سيلة ليتم�سك بها املخل�ض الواعي.
م�ستف�سرًا: هل  ل  منكرًا  اأت�ساءل  التمهيد(   ( اأختم هذا  اأن  وقبل 
ي�ستوي من �ساأنه ال�سقاق والدعوة اإىل الفرقة وتعميق اجلروح ومعار�سة 
م�ساريع النفع العام.. كتعبيد طريق اأو بناء م�ست�سفى اأو اإن�ساء جمعية 

خريية اأو....... مع من ديدنه اخلري والبناء والعطاء؟!!
ل ي�ستويان مثًل، نعم واألف نعم ل ي�ستويان، فالغلبة لل�ساعي اإىل 

اخلري والنهزام لداعي ال�سر باإذن اهلل.

هذا اجتهاد واهلل من وراء الق�سد. 
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مقدمة.. خواطر، وأحاديث لألبناء

متر باملرء موجات من الأفكار ال�سعيدة والروؤى احلاملة.. يقابلها 
ال�سري  اعتاد  مل�سارات  جداول  مكونة  والهموم..  املعاناة  من  تيارات 
فوقها.. فاإذا هي خواطر جيا�سة، وعواطف حارة تلفح بوهجها النف�ض 
عن  تبحث  وهناك..  هنا  متناثرة  اأحرفها  وترتاق�ض  القلب،  وتلذع 
اأبواب اأحلمها.. لت�سرح  ُيعيد ترتيبها.. ليزدان رونقها وتنفتح  ر  ُمَنظرِّ
ومترح مبخيلتها نحو اآفاق من الطموح والآمال، اأو تتقلب بني الأوجاع 
والأ�سقام، وهيهات اأن يدوم لها ال�سفاء! من خلل اأوهام واأمنيات.. 
من  يعرتيها  وما  ظروفها،  وتقلبات  بهمومها  مفعمة  حياة  ظل  يف 
يواجه  وما  �سريها،  يقت�سيه حال  وما  وم�سببات،  واأ�سباب  متناق�سات 
توفيقه  بح�سب  وكل  والحتمال،  ال�سرب  تتطلب  متغريات  من  املرء 
وقدراته.. تنظريًا وتخطيطًا ومعاجلًة مع اأن الإن�سان الكرمي مي�سي يف 
حياته قدمًا ل يثني عزمه معّوق ول يوقفه موؤرق.. مطمئنًا اإىل ما قدره 

اهلل مرددًا قول ال�ساعر: 
تــــ�ــــضــــاءجُ مــــــا  تــــفــــعــــل  ــــــــــــــام  الأي الــقــ�ــضــاءجُدع  اإذا حــــــــكــم  نــفــ�ــضــاً  وِطـــــْب 

غري ملتفت اإىل ال�سطر الثاين من قول املعري:
ــــعــــب كــــلــــهــــا احلــــــيــــــاة فــــمــــا اأعـــــــ ازديــــــــاِدت يف  راغــــــــٍب  مــــن  اإل  جـــــبجُ 

مقرًا باأن احلياة بع�سها ل كلها تعب، اآخذًا ن�سيبه من بناء اأجماد 
بفعل اخلري بازدياد، فل �سرف يف اخلري، ول خري يف ال�سرف.



عبـاهلل بن عبـالمحسن الماضي18
خواطر وأحادـث لألبناء

لقد مررت خلل رحلتي الطويلة مع احلياة بظروف متباينة منها 
ذلك  بعد  نعمت  كهولة..  ومعاناة  �سباب،  وكفاح  و�سبا،  طفولة  تعا�سة 

با�ستقرار ور�ساء وهلل احلمد. 
�سحية،  عوار�ض  واجهُت  ماألوف  هو  كما  ال�سيخوخة  مرحلة  ويف 
اأخذت  وتو�سيات  علج،  وتلّقي  طبية  فحو�ض  اإجراء  اإىل  ا�سطرتني 
اأمتعتي  حزمت  واملحبني..  الأبناء  لن�سيحة  وا�ستجابة  اهتمامي،  من 
ناجع  علج  عن  بحثًا  الوطن  خارج  اإىل  بال�سفر  قرارًا  اتخذت  بعدما 
للنازلة التي اأملت بي.. تاركًا ورائي حمًل ثقيًل وقلقًا �سديدًا على الأهل 
والولد.. الأمر الذي �ساعف همومي وزاد اأرقي، وتلك عوار�ض الدهر 
وتقلباته، وجمريات احلياة و�سعثها، والتي �سار يل فيها م�سارات ما بني 

�سظف عي�ض وثبور و�سرور وحبور.
فرتة ق�سرية اأثارت ال�سجن وال�سجون، اإنها ثلثة اأ�سابيع فقط.. 
الأمريكية  املتحدة  بالوليات  )هيو�سنت(  اإىل  برحلة  خللها  قمت 
العلج  موا�سلة  على  عام  مرور  بعد  طبية  ا�ست�سارة  على  للح�سول 
يف  بداأت  الرحلة  بالريا�ض.  التخ�س�سي  في�سل  امللك  مب�ست�سفى 
بفحو�سات  وكانت حافلة  وانتهت يف 1426/8/17هـ،  1426/7/26هـ 
من  الكثري  ذهني  يف  ولّدت  وقد  طبية،  ومقابلت  واأ�سعة،  وحتاليل 
اخلواطر والذكريات التي عادًة ما تتكاثر يف خميلة امل�سافر البعيد عن 
الوطن والأهل والولد، وُتعيد له ذكريات، وُتثري جملة ثرية من اأ�سجان 

وخواطر ُيعاي�سها يف ليله ونهاره.
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الأحداث  من  ل�سل�سلة  الفرازات  بع�ض  اخلواطر  هذه  ملبعث  كان 
زوجها يف  مع  و�سافرت  )نورة(  الأبنة  تزوجت  اأن  منها:  واملنعطفات.. 
اليوم الأول من اأحداث هذه ال�سل�سلة، ويف اليوم الثاين �سافر البن نايف 

اإىل بريطانيا للدرا�سة، ويف اليوم الثالث غادرُت اإىل الوليات املتحدة.
ولك اأخي القارئ اأن تت�سور موقف الأم والزوجة )اأم نايف( وما 

عانته من هموم واأحزان لفراق ثلثة: 
ثم  متتالية..  اأيام  ثلثة  خلل  غادروا  والزوج..  والبن،  البنت، 
ت�سوراتي اأنا كاأب لواقع ُم�سٍن.. فما كان من ل�سان احلال واأنا على منت 
الأوىل  اخلاطرة  تدوين  اإل  هيو�سنت  مدينة  اإىل  نيويورك  من  الطائرة 
)خاطرة ُام(.. تلتها خم�ض خواطر اأثناء الرحلة فر�سها واقع حال غربة، 
وُبعد ووحدة.. ثم عززتها بجملة من اخلواطر والأحاديث املتناثرة بعد 

العودة.. كلها حتكي روؤى �سخ�سية حتتمل اخلطاأ وال�سواب.
وَلَعّلي بذلك اأكون قد اأر�سيت عاطفتي، مع اأنني رمبا اأثقلت على 
اأن يجد يل عذرًا فيما ُقلت واأف�سيت، واهلل  اأرجو  قارئي الكرمي الذي 

املوفق والهادي اإىل �سواء ال�سبيل. 
امل�ؤلف

�س.ب: 7632 الريا�س: 11472
ت: 4770033 ف: 4792350
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)1( خاطرة أم.. وفراق أحبة

اخلواطر جملة من التخيلت والروؤى.. ت�سغل ذهن املرء، وتذهب 
وتيارات  وقلقًا  اأحزانًا  خُملرِّفًة  وذهابًا،  وتاأخذه جيئة  وغدوة،  َرْوَحًة  به 
من املعاناة وال�سهر، ومكونة خلجاٍت وهمومًا يف النف�ض، واآهاٍت تعتلج 
هي  وتلك  و�ساو�ض،  ذات  واأحلمًا  واأحا�سي�ض،  وم�ساعر  ال�سدر،  يف 
معاناتي التي اأفرزها عامل املر�ض امل�ساف اإليه ُبعد وفراق.. لأب وويل 

اأمر مثقل بالواجبات وامل�سوؤوليات.
كثرية هي اخلواطر باأوهامها واآلمها وجراحها، والإن�سان �سارح يف 
دوامة بني غفلٍة ورغبٍة واآمال وتطلعات، وما هي اإل اأمور ت�سري بر�سى، 
واأقدار جتري وفق الق�ساء، ولي�ض للإن�سان من خيار غري ما ُكتب يف 

اللوح وانق�سى..
يقول ال�ساعر:

الــــــفـتـى على  منها  بد  ل  الثمــانيــــــهثمانـيـة  عليه  تــاأتــي  اأن  بــد  ول 
وفــرقــٌة واجــتــمـــــاٌع،  وهـــٌم،  وعــ�ــضــٌر، ويــ�ــضــٌر، واعــتــال، وعافيه�ــضــروٌر، 

ِذْكر  من  وهل  اإميانًا،  وُيَعّمق  ُر�سد  اإىل  يهدي  يقٍظ  وازٍع  من  فهل 
اأرجو  املوىل.  لإرادة  وت�سليم  واحت�ساب،  وَجَلد  اإىل �سرب  يوؤديان  وتذكري 
اهلل اأن يهبني قوة ال�سرب والحتمال ومينحني عفوه وجزيل مّنه وكرمه.
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هي الدنيا كما �ساهدتها: ُت�سحك وُتبكي بحلوها ومرها.. جتمع وتفرق، 
وتباعد بني الأحبة وذوي القربى.. لتبقى القلوب معلقة باأُم مكلومة، وبنت 
الأيام،  �سراع  بني  حائر  واأب  واعد،  مل�ستقبل  يتطلع  طموح  وابن  �سغوفة، 
وعبث القوم، وجنايات الهوى، وتيارات من املتناق�سات املوؤملة املوجعة التي 

ا�ستع�سى علجها ولكن ال�ساعر خفف من وطاأتها بقوله:
الق�ضـــــــا ـــرِّ  مجُ عــلــى  النف�س  ـــن  املريبوطِّ الدهر  َك  َم�ضَّ اإن  وا�ضطرب 

ما قبل اأم�ض: �سافرت البنت.
واأم�ض: �سافر البن.

واليوم: َيِعزُّ علينا فراق الأب.
نعم بعد �سفر البن والبنت.. ّيِعزُّ علينا فراق الأب.. ذلك الفراق 
رحلة  هي  واإمنا  جتارية،  مهمة  اأو  ممتعة،  ل�سياحة  يكن  مل  الذي 
لفة جملة من حوادث  علجية م�سحونة برتقباتها من اآلم واآمال.. خُمَ
القوافل  ركب  وم�سايرة  والعلج،  الحتمال  وموؤونة  وجمرياته،  الزمن 

ومعطياتها، وتباين يف املفاهيم وروا�سبها. 
نوف(  نا�سر،  )م�ساعل،  �سغارها  اأمام  الأم  م�ساعر  هي  ما  ُترى 
�سحته  وعن  عنه  ويت�ساءلون  م�ساء،  �سباح  والدهم  يتذكرون  الذين 
يع�سرها  ونفو�سهم  بالدمع،  تفي�ض  وعيونهم  عودته..  موعد  وعن 
الأمل واحلزن، واأنا اأبادلهم اأحا�سي�ض الفرقة واحلرقة، واأُخفي َعرَبات 
واآهات تكاد متزق الأح�ساء.. ثم اأذهب فرارًا اإىل غرفتي لأذرف دمعًا 
حارًا واأر�سل زفرات تفرغ خمزونًا يتزايد منوه يف ال�سدر حرارة ولهيبًا، 
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وما تلك اإل م�ساعر اخلوف والأمل، ونظرات لواقع تيارات من الروؤى.. 
ِدثة فزعًا وقلقًا.. اأثقل كاهلي وهدَّ قواي.  تتوارد على خميلتي حُمْ

اإنها ثلثة اآلم موجعة: لوعة فراق، وُحزن خيَّم ب�سمته، وهمٌّ يخنق 
الأنفا�ض. فهل لنا من تروي�ض النف�ض على احتمال ما جرى، والر�سى 

والقبول مبا ق�سى، وال�سكر هلل على ما ارت�سى؟
يقول ال�ساعر:

املقاديـــرا�ضرب قـليـًا فـبعـد الـعـ�ضـر تـيـ�ضـيــــرجُ تـــه  َخطَّ اأ�ــضـــــــــــابــك  فمـــا 

اإنها اآمال ترجتى.. من رٍب كرمٍي رحيٍم وا�سع العطاء.. له ال�سكر 
واحلمد والثناء، ومنه العفو املرجتى. اأرجو اهلل اأن يجمعني بهم جميعًا 
بوافر من ال�سحة وال�سعادة والأمن والأمان.. اإنه �سميع جميب الدعاء، 

واحلمد هلل رب العاملني
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)2( المجهول يعود بالذاكرة

�سولت وجولت و�سراع، ومفارقات، وذكريات تتوارد، وما هي اإل 
م�سارات الأيام تتعاقب بتعاقب ال�سهور والأعوام، وما مير باملرء يف اأيام 
الطفولة وال�سبا وال�سباب.. من اأحداث واأوجاع واأمرا�ض وم�ساك�سات.. 
يف غمرة من املراهقة والعبث والذهول، وعدم الإدراك لعواقب الأمور. 
احلياة  معرتك  ودخوله  بامل�سوؤولية  الإن�سان  �سعور  مرحلة  تعقبها 
والإح�سا�ض بالرجولة وواجباتها، وما تقت�سيه احلال والظروف.. من �سعي 

لتحقيق معي�سة اأف�سل ومكانة اجتماعية اأرقى، ورعاية وتربية للأبناء.
الأحداث،  من  ب�سل�سلة  احلافلة  ال�سنني  من  ع�سرات  طي  وبعد 
مرحلة  جتيء  طويل..  كفاح  خلل  وجزٍر  مدٍّ  اأمواج  من  و�سراعات 
ال�سيخوخة ببواعثها واأوجاعها وهمومها، وتراكمات من خمزون الأيام.. 
الأمرا�ض،  وتداعيات  والهرم  والعجز  الهزال  نذر  اإىل  توؤول احلال  ثم 
وهنا يف هذه املحطة يطيب للإن�سان اأن يردد اأبياتًا من ال�سعر متناغمة 

مع واقعه الذي و�سل اإليه.
يقول ال�ساعر بدر عمر: 

هجُ اأيـــــــــــامجُ تزاحمــْت  الزمــــــان  املطلـــــــعجُهــذا  وغــــــاب  نهايتـــــهجُ  َفــَدَنـــــْت 
�ضج�نجُهـا عليك  جــارت  لــيلة  ــــــلعجُكــــــــم  الأ�ضجُ املــرير  الهــــم  ف�ضكـت من 
: اأين العمــــــر؟ اأين �ضبـــــابه؟ الأروعجَُناَدْيتجُ والزمـــــــــــان  الطـــف�لة  اأين 
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ويقول عبداهلل بن املعتز:
�ضـاعـــــة كــل  يف  الآجـــال  اإىل  مراحـــــــــلجُن�ضر  وهــن  تجُط�ى  واأيــــامنــا 
كاأنــــه حـــــقـاً  املـــ�ت  مــثــل  نــر  باطـــــــلجُومل  الأمــــانــــيُّ  تخطتـــه  ما  اإذا 
بــا فكيف به وال�ضيب يف الراأ�س نـــــــازلجُفما اأقبح التفريط يف زمـن ال�ضِّ
التقــى بزاٍد من  الدنيــا  ل عن  قائــــلجُترحَّ ـــَعدُّ  تجُ اأيـــــــاٌم  ك  ــــمــــــرجُ فعجُ

خواطر  والأخرى..  الفينة  بني  الإن�سان  هذا  تنتاب  هنا  ومن 
ونزعات، واأوهام و�سجون، ومتاهات تت�ساءل حائرة.. تبحث عن جواب 
 يروي ظماأً وي�سفي �سقمًا، ولن جتد غري �سراب الأمل، وتاأملت امل�ستقبل

يف ظلم املجهول.
خلت..  وذكريات  م�ست،  وعقود  �سنوات  اإىل  الذاكرة  وتعود 
وَتدينرِّ  املوؤملة  الوقفات  من  بكثري  حافل  طويل  م�سار  على  م�ستيقظًة 
التي كابدها وتعاي�ض معها بحيطة وحذر..  ظروف املعي�سة ومقوماتها 
خريفًا  ال�سبعني  �سارف  قد  وتراه  ه،  وَمنرِّ بكرمه  الباري  عناية  حتوطه 
وغرة احلداثة..  ال�سباب  نزق  دفاتره من  نه خللها يف  دوَّ ا  عمَّ يفت�ض 

ليحمد اهلل على �سراها، وي�سكره على عقباها.
ول يقف يف مناجاته لنف�سه عند حد ال�سكر واحلمد هلل.. بل يتذكر 

ما ْمّر به من اأ�سعار تن�سجم وحاله فريدد مع ال�ساعر قوله:
رجــــعـٍة  من  له  فـما  ال�ضـباب  واأتـــــى املــ�ــضــيــبجُ فـــاأيـــن مــنــه املــهــربجُذهــب 
جُــْذنــــِـبجُدع عنك ما قد كان يف زمن ال�ضـبا مـــ يــا  وابـكـها  ذنــ�بــَك  واذكـــر 
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كما يردد قول الآخر: 
عـــــــــامــاً �ضتني  الفتى  عـــــا�س  الليــــالــياإذا  متــحــقــه  الــعــمــر  فــنــ�ــضــف 
�ضمــــــــــــاِلون�ضف الن�ضف يذهب لـي�س يـدري ـــــن  عـــ ميــيــنــاً  لــغــفــلــِتــِه 
وحــــــر�س اآمــــال  الن�ضـف  ــاِلوثــلــث  ـــ ـــ ــــــــب والــعــيـــ ـــــكــا�ــضـــ ـــ ـــ و�ـــضـــغـــل بــاملـــ
و�ضـــــيـٌب اأ�ضــــقـام  العــــمر  ـــــالوبــاقــي  ـــــقـــ ــال وانــتـــ ـــ ــارحتـــ ـــ ـــ ــمٌّ ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َوَهـــ

تلك �ِسرٌي تتعاقب من خلل اأزمنة وع�سور.. تختلف نوعًا وحجمًا 
ومو�سوعًا ح�سب منظور متعاطيها، وما ذلك اإل قدر الإن�سان، وح�سب 
لعله يوا�سي  باللوح املحفوظ، ولذلك يكرر ترديد ما حفظ  له  ُخّط  ما 

نف�سه بها لكنها يف النهاية ل جتدي.
واأحداث  �سلفت  ذكريات  يف  حل�سابات  اإعادته  بعد  اليوم  هو  فها 
الأبناء  م�ستقبل  امل�ستقبل..  نافذة  خلل  من  مطًل  يقف  طويت.. 
والأحفاد.. متطلعًا لكل اأمر مفيد، و�سيانة لتاريخ جميد، واإ�سافة بناء 

جديد.. من الأخلق والطموح وال�سري احلميدة.
وت�سلقت  ذاكرته،  جدار  على  تعلقت  واآمال  يرجوها،  اأحلم  هي 
خ�سبة..  اأر�ض  يف  كان  رعايته  وَتَبنَّى  زرعه  ما  فلعل  قلبه..  اأغ�سان 
ملا  مغايرة  تربتها  تكون  األ  اهلل  ويرجو  عودها،  وي�ستّد  رونقها،  يزدان 

متناه، واأل تخيب اآمال ر�سمها.
)بوادر اخلري تطمئنه، وحذُر املجهول ُيخيفه، واحلرية تطارده، ول 

مفر من اأمر مكتوب(.



عبـاهلل بن عبـالمحسن الماضي28
خواطر وأحادـث لألبناء

ورغبات  تتباين،  وروؤى  الأحفاد،  من  واأعداد  الأبناء،  من  عدد 
يف  و�سراعات  وم�ستجداته،  مبتغرياته  الع�سر  هذا  اأفرزها  تتعار�ض، 
و�سوء عاقبة.. ملوروثات  تنذر مبخاطر  اأمواج هائلة، ومنحدرات  مرِّ  ِخ�سَ

من الطهارة والنقاء واملحبة والإيثار.
والإن�سان حائر على مفرتق طرق �سائكة كلها تنبئ مبخاطر و�سواهد 

نذر.. هائم ل يدري ماذا يفعل، وكيف؟ واأي طريق وعر ي�سلك؟
ذا  يا  الوئام  وحقق  ال�سمل  واجمع  وارحم،  الطف  رب  يا  اللهم 

اجللل والإكرام.
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)3( شوارد الذهـن

تعلقًا  لي�ض  تتتابع..  والهموم  تطغى،  وامل�ساعر  ترتى،  اخلواطر 
بالبقاء اأو حر�سًا على الدنيا وحبًا يف زخرفها.. بقدر ما هي خلجات 
مفرزًة  املخيلة  يف  تتزاحم  وهناك..  هنا  متناثرة  وروؤى  النف�ض،  يف 
�سراعات، وجداول من القنوات املت�سابكة املتعاك�سة الجتاهات.. عرب 
اإىل  للتفكري..  للعقول وحمرية  امل�سالك.. مذهلة  خطوط واهية �سيقة 
الفينة والأخرى.. من مواقف �سلبية،  الإن�سان بني  جانب ما يفاجاأ به 

وتتبٍُّع ل�سقطات، واختلق لتهم وهفوات، وقذف وافرتاءات.. الخ.

لوادد الا(ن

وما من  امتدادها،  لها  بائ�سة  وذكريات  اآنية  بهموم  يوحي  عنوان 
�ساردٍة ول واردٍة اإل لها مبعثها من املحفزات والتبعات املوؤملة واملوجعة 

التي تعذر علجها.
اإن معاي�سة املرء يف حياته اليومية لأطياف من الب�سر: مع ُزملء، 
وذوي  اأهواء،  واأ�سحاب  ومتناف�سني،  وخ�سوم،  واأ�سدقاء،  ومعارف، 
جنوح لل�ستعداء، وما يواجه من بع�سهم من متناق�سات جاء ت نتاج 
اأمرا�ض واأحقاد واأغرا�ض ابُتليت بها نفو�ض فاتها الركب واأ�سبحت من 
اخلوالف.. بدخولها يف دوامة من الأرق والقلق.. لن�سغالها مبا حققه 
وم�ستنه�سًة  �سلحها  بًة  ورِّ ُم�سَ بالعدوانية..  م�سحونة  و�سارت  اأقرانها، 
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ت�سفق  يجعلك  مما  اإعاقة..  حتدث  اأو  مقتًل  ُت�سيب  لعلها  قواها.. 
عليها.. ل�سقائها و�سذوذ منطلقاتها، ووقوعك يف حرية من اأمرها، وما 
تلك ال�سوارد اإل اإفرازات و�سقطات من �سخط �سفهاء القوم.. مع ميول 

النف�ض وهواها، وماذا يفعل املرء باأُنا�ض و�سفهم �ساعر بقوله: 
ـــــزل يـــ ــم  ـــ ـــ ل ــن  ـــ مـــ ــك  ـــ لـــ اأٍخ  ــر  ـــ ـــ ـــ ــــــــذْمو�ــض ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ�راً يـــ ــــ ــــ يـــعـــاتـــب طـــــــ�راً وطــــ
اللقــــــــاء عــنــد  الن�ضيحة  ــريــك  القـلــــــــْميجُ بـــْرَي  ال�ضر  يف  ويــربيــك 

كما اأن )احلمداين( اأجاد يف نعت هذا النوع من الب�سر، ويف بيان 
موقف كرام النا�ض منه!!

نفعـه يف  ه  ـــرَّ �ـــضجُ طــــــ�راً،  هويـــجـــيء،  ـــــرِّ ـــ ـــ جـــهـــًا وطــــــــ�راً، نــفــعــه يف �ــضجُ
وداده حبــــال  اأقــطــع  مل  �ضرتهفــ�ــضــربت  ا�ضتطعت  مــا  مــنــه  و�ــضــرتت 

وي�سيق املقام فيحاول املرء اأن ي�ستعني مبن يثق به بعداهلل فريكن 
اإىل �سديق يبّثه همومه ويناجيه: ماذا ترى يا �ساحبي، اأ�سر علّي؟ ماذا 
لديك من مقرتحات وروؤى ُتعني وُتر�سد اإىل طريق �سليم من الأ�سواك 
�سوارد  من  لديك  الآخر  اأنت  اأظنك  الب�سر.  و�سواذ  العقارب  ولدغات 

الذهـن والتفكري ومقارعة اخل�سوم.. ما لديَّ ولدى اآخرين.
هي الدنيا كما ترى مبراحلها وتذبذب موجاتها.. �ساملة باأفراحها 
واأتراحها، وما مرحلة العمر املتقدمة للإن�سان اإل مدعاة لتزايد الهموم 
رغبته  زادت  ال�سن  به  تقدمت  وكلما  والأهل،  احلياة  باأمور  والن�سغال 
يف حتقيق مطاحمه، وت�ساعفت خماوف يخ�سى عواقبها، وما تلك اإلَّ 
عوار�ض زمن، وتبعات من جمريات التعامل وامل�سايرة وغ�ض الطرف 

والتاأكد من تبدل الأحوال مبتغريات غري مرغوبة.
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قال الرندي:
نق�ضــــان  تـــــم  مــا  اإذا  �ــضــيء  اإن�ضــــــــانلــكــل  العي�س  بـطيــب  َغرُّ  يجُ فا 
دوٌل تــها  �ضــاْهدجُ كـما  ــ�ر  الأمـــ اأزمـــــــانجُهــي  �ــضـــــاءتــه  زمـــن  ـــرهجُ  �ـــضَّ مــن 

وقال اآخر:
�ضـيـاأتــي  ـــــداً  غـــ اأنَّ  يـــــدريــــــــك  غـــــــابــــاومــــــــا  ــه  لـــ ت�ضتطـيـع  ل  مبـــا 

الهوينى..  مت�سي  جاءت  م�ساء..  وزائرة  ليل  خاطرة  اإنها  عفوًا.. 
تداين خطوها.. وجتّر رداءها تبحث عن جمهول يف قاع الأوهام.

ذلك املجهول هو مبتغاها ومنتهى اأحلمها واآمالها، وماذا ع�ساي 
اأن اأفعل لو كنُت مر�سدًا وداًل على اأق�سر الطرق وخمتزًل لها امل�سافة.. 
كي تنعم زائرتي بربيق اأمل ون�سوة �سعادة بعدما اأ�سناها عناء ال�سفر 
واأجهدها طول الطريق للبحث عن �سالتها، وهي اأحوج ما تكون للخلود 
اخليال،  �سراب  من  باأحلم  ِلُيْغِرَقها  النعا�ض  يغ�ساها  الراحة..  واإىل 

وح�ساد �سابق ليومها.
فهل لها اأن ت�سرتيح.. لت�سقى بيوم غدها اجلديد.. لتوا�سل امل�سري 
بخطوات مثقلة وج�سم هزيل.. عرب جداول وم�سارات تخرتق جماهل 

الفيايف وبريق ال�سراب نحو اآفاق بعيدة املنال.
العقبات  جتاوز  على  واإ�سرار  طموح  دليل  اإل  الإقدام..  هذا  وما 
وت�سلق املرتقى.. �ساأنها يف ذلك �ساأن كل متطلع لغد جميل.. بذوره ت�سع 

نقاء وُتقى، وح�ساده باإذن اهلل فوز وعطا وعفو ور�سا.
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وما اأحلى قول �سوقي:
ــاومـــــا ا�ــضــتــعــ�ــضــى عـــلـــى قـــــ�م مــنــال ــابـــ ركـــ ــهــم  لـــ ـــان  كــــ ــــدام  ـــــ الإقـــــ اإذا 

وما على هذه  وم�سغول،  �ساغل  واملرء  وال�سنون  الأيام  وهكذا متر 
ذلك  ويل  اإنه  اخلتام..  وح�سن  التوفيق  اهلل  ن�ساأل  م�سرتيح.  الأر�ض 

والقادر عليه.
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وتطلعات  جواب،  عن  يبحث  و�سوؤال  ليل،  وهاتف  باب،  طارق 
وم�سار  واأ�سجان،  لهموم  وت�سيق  تت�سع  وذاكرة  واآلم،  اآمال  تكتنفها 
طويل، وخمزون من التجارب واملواقف والعناء والهموم، وكيد ومكيدة، 
و�سرب  حلم  ُيقابلها  الل�سان..  وعجرفة  القول  نواق�ض  من  وطوفان 
واإعداد للنف�ض وتوطئة اأكناف، وجماملت ومداراة، ومراعاة خواطر.

يق�ل ال�ساعر: 
مجُفـــــاإن كــــان حــلــم الـــقـــادريـــن مـــذلـــًةًجُ ـــرَّ ــــ ـــَكــــ مجُ اأين  غــــر  ذلــــــــيــل  فــــــاإين 

الكتاب  الوقور معلم  ال�سيخ  والده  ن�ساأ يف كنف  اأّن رجًل  احلكاية 
من  �سيئًا  الوالد  هذا  عليه  اأ�سفى  اجلماعة..  واإمام  العقود  وكاتب 
الع�سر  متغريات  اأن  اإل  م�سلكه..  ي�سلك  اأن  راجيًا  واحلر�ض  العناية 
وافرًا  ونال منها ق�سطًا  بالتجارة  تت�سع فا�ستغل  ال�ساب  جعلت مطامح 
اإىل جانب تو�سع علقاته التي جعلته مميزًا يف جماعته وبني اأقرانه.. 
يبذله لهم من  له معار�سون رغم ما كان  فكرث ح�ساده ونقاده، و�سار 
ة غلوهم يف العداء اإىل  جهد معنوي وعطاء مادي، واأخريًا اأجلاأته ِحدرِّ
موروثة  قيم  على  للحفاظ  �سعيًا  ُاخرى..  بلدة  اإىل  بلدته  عن  رحل  اأن 
م�ساعيه  وت�ساعفت  �ساأنه  وارتفع  جتارته  فات�سعت  طيبة..  وعلقات 
احلميدة يف خمتلف الن�ساطات اخلريية والتطوعية.. فما كان من ُبغاة 
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ال�سر اإل مطاردته.. فتاأمل لكنه مل يتربم واأخذ يت�ساءل عن �سر الهجوم 
 وُيوطن نف�سه ملتم�سًا لهم العذر وداعيًا لهم بالعفو والغفران.. م�ستاأن�سًا

بقول ال�ساعر:
اأ�ضبح�ا قــ�مــك  لــكــ�ن  تياأ�ضن  ومعــــــــاديل  خمل�س  منهم  فئتني 
مرى ال�ضعاب اإىل م�ضيل ال�اديوا�ــضــرب فــمــرجــعــهــم اإلــيــك واإمنــــــــا

تتباين ف�سولها من  ُمّرة تزداد يف كثري من املجتمعات..   �سكوى 
معاناة اإىل ُاخرى، وكما يقول املثل :)كل ذي نعمٍة حم�سود(، وهذا التباين 
نات من كل الطوائف والِفَرق، وما هذه  يف املعاناة يكاد يكون �سامًل لعيرِّ

لت يف اللوح املحفوظ.  اإل ظواهر طبيعية وُم�َسلَّمات، واأقدار �ُسجرِّ
اإنها نفو�ض اأ�سناها ال�سقاء ب�سعادة الآخرين، تر�سل �سهامًا طائ�سة 

خطرية ت�سول وجتول عبثًا لزرع نباتات الفرقة واخللفات وال�سقاق.
خلل  من  العل..  اإىل  و�سعي  بناء،  ت�سييد  اإىل  تقوده  تطلعاته 
خطط ر�سمها يف خميلته، و�سروح �سيدها بعقله.. راغبًا هو وف�سلء 
وراغب  ومعار�ض،  عار�ض  اأمام  الواقع..  اأر�ض  على  و�سعها  يف  قومه 
 يف هدٍم وتقوي�ٍض، ونقٍد وحتري�ض.. غري عابئ بقيم موروثة وم�ساعي

خري مبذولة.
 يقول ال�ساعر عثمان الزناتي:

مجُ جُ�َّ نـــــ ن  خلي�ُّ واأ�ضحــــــابي  ــــتجُ  ْغـــــــــَرمجُاأِرْق مجُ اأنــا  ول  ثـــاأٍر  ذو  اأنــا  ومـــــا 
ـــمجُوما اأنا ممن يغـلب اجلـــــهلجُ ِحلـَْمـهجُ يتهــــجَّ اأو  الأعرا�س  على  وينزو 
باأهــــــِلِه ّـاً  �ضقيــ الدنيـــا  فـي  اأر  مــــــ�اومل  تـــــــــمَّ هدَّ اإذا  كباٍن لهم مداً 
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تراه ونظراءه من عقلء قومه يقابلون هذا وذاك بطول َنَف�ض و�سرب 
م�سالك  عرب  ال�سري  موا�سلة  يف  وراغبني  الياأ�ض،  مبعدين  واحتمال.. 
امل�سري  يوا�سلون  فتحاتها..  عن  يبحثون  ومعابر  لتمهيدها،  ي�سعون 
اإىل غاية ويحققون  لعلهم ي�سلون  روؤى متناثرة..  �ستات  برتابة جلمع 

طموحًا، وقد مّن اهلل عليهم فاأنالهم بغيًة اأو بع�ض بغية.
لكن الطريق طويل والأمد بعيد، وواقع احلال يقت�سي البحث عن 
العقبات،  ال�سري وجتاوز  القادرين على موا�سلة  اأكرث من رديف.. من 
اجلميع  ان�سغال  وما  ال�ساعد،  اجليل  من  وجوده  يوؤمل  مما  وذلك 
مب�ستجدات البناء الذاتي، وظروف املعي�سة ومتطلبات الأهل والأبناء.. 
اإل نذير مبخاطر التوقف، والفرقة والتفكك، وهذا ما يوؤرق كل متطلع 
لغد جميل لأجيال قادمة تنتظر املزيد من العطاء والت�سييد والبناء.. من 

اأبناء الوطن ال�ساعني للخري، واملتطوعني لبذل اجلهد والوقت واملال.
الإيجابي  الرجل  ي�سنف  وهو  ال�ساعر  قول  اإىل  ولن�ستمع 
ي�سنف كما  بجاه،  يبخل  ل  الذي  للمعروف  الباذل  للملمات   الدافع 

الآخر ال�سلبي. 
مــلمــة لــدفــع  ـــْرجـــى  تجُ ل  كــنــت  ومل يكجُ يف املعروف عندك َمْطَمـعجُاإذا 
بــجاهــه يــ�ــضــتــعــان  ممـــن  اأنــــت  عجُول  �ضـــفَّ يجُ مــمــن  ي�م احل�ضر  اأنت  ول 
واحــٌد وم�تـك  الدنيا  يف  اأنــفعجُفعي�ضك  ِو�ضــاِلَك  من  ِخــاٍل  ـــــ�دجُ  َوعجُ

دفع  منه  ُيْرَجى  ل  الذي  للإن�سان..  املعنوية  القيمة  هي  ما  نعم 
ملمة، ول ُي�ستعان بجاهه.. اإل اأن يكون معول هدم وتقوي�ض، و�ساع لنقٍد 

وت�سليل، وم�سدر نق�ض واإزعاج. ن�ساأل اهلل احلماية والهداية.
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اأبناء وبنات الوطن من الأجيال  اإن الأمل يف اهلل عز وجل ثم يف 
واإىل الرغبة يف موا�سلة  بتفاوؤل لغد م�سرق منري،  التي ترنوا  القادمة 

امل�سري بعزٍم وحزٍم اإن �ساء اهلل.
املزيد من  لهم  واأن يحقق  بيد اجلميع  ياأخذ  اأن  تعاىل  اأ�ساأل اهلل 

التعاون. اإنه ويل ذلك، وهو امل�ستعان.
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)5( هيـوسـتــن

يقول ال�ساعر:
�ضياأتيهاوالنف�س ترج� اأم�راً لي�س تدركها تــرجــ�  الـــذي  دون  واملـــ�ت 

اأمد  وبينهما  �سك،  ول  اآت  موٌت  ثم  ُتر�سم،  وخطط  ُترجى  اأمور 
قريب، وتلك حال الب�سر ما بني مد وجزر وما فيهما من ق�سوة احلياة 

ات م�ساربها، وهكـذا الدنيا نزول وارحتال. وكدرها، و�سفوها وَمَلذَّ
وماألوف،  لآلف  واختبار  وامتحان،  �سدة  اإل  والفراق..  الغربة  فما 
وعا�سق ومع�سوق، وما هي اإل تربة وتربية، واأمور تر�سخت يف الأعماق.. 
اليوم غري خـــاطرة الأم�ض..  مفــــرزة الكثري من اخلواطر.. فخاطرة 
جـــاءت من بلد بعيد بلون جديد.. ت�سحب �ساقيها مثقلٌة هزىل.. تتاأرجح 
ولــهجة  العارف،  بل�سـان  تت�ســاءل  روؤاها..  باأبعاد  وتــنظر  بخـطاها، 
اخلائف.. ماذا عن الوجود بهذا املكان، وحتديدًا يف هذا الزمان؟ اأهي 

رحلة ا�ست�سفاء.. اأم �سفرُة ا�سرتخاء؟ 
اأخبار  متابعة  حب  �سغفها  مِلُْغَرمة  جواب..  عن  يبحث  �سوؤال 
الآخرين من ذوي املطالب واحلاجات.. ممن تعر�سوا لنوائب الدهر.. 
من اأمرا�ض وعلل.. لعلها ت�سهم براأي وم�سورة، اأو م�ساركة مبوا�ساة اأو 

ت�سلية.. هذا �ساأنها مع اجلميع.
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قلت مباذا ترين اأن اأُجيب، وكيف تكون وقد �سارت حتمية الوقوع.. 
متليه  وما  علجه،  م�سادر  عن  والبحث  املر�ض  حال  واقع  يفر�سها 
ظروف احلياة واأ�سجانها، وتقت�سيه م�سبباتها من عناء البعد والغربة.. 
عن الأهل والولد والأحبة.. يف وقت كانت حاجة الأبناء للوجود بينهم 
اأحوالهم يف م�ستهل عام درا�سي جديد،  ة لرعاية �سوؤونهم وتفقد  ما�سَّ
بقدرة  كان  ما  كان  لقد  ومتطلباته..  الع�سر  مقت�سيات  من  وتبعات 

املوىل املتكّفل بعباده، وبر�ساء وقبول، ومبا يب�سر باخلري والطماأنينة.
نعم اإنها رحلة ا�سرتخاء وا�ست�سفاء، وترويح عن النف�ض وتروي�ض 
ُبعد وفراق، و�سدة ارحتال.. فقد زينتها  اآلم  لها، ومهما اعرتاها من 
ومدينة  الرجال،  اأفا�سل  من  عليهم  تعرفنا  واإخوة  بار،  ابن  مرافقة 
الأنظمة  يف  وم�ستجدات  احلياة،  ومظاهر  الطبيعة  جمال  اهلل  حباها 
والتعاملت، وو�سائل الرتفيه والراحة النف�سية.. اإّل اأنه مهما كان من 
متع ومغريات.. فاإن للوطن نكهة، وله �سوق وتوق، وتعلق وارث مبوروث.

وهلل درك يا �سوقي فاأنت الذي قلت:
ـــِد عنه ــغــلــتجُ بـــاخلـــْل نف�ضيوطـــنـــي لـــ� �ــضجُ ـــد  ـــْل اخلجُ اإلـــيـــه يف  نــازعــتــنــي 

 وما هي اإلَّ �سويعات واأيام �سريعة النتهاء، ونعود عودًا حميدًا باإذن 
اهلل اإىل اأر�ض الوطن.. لت�سعد احلال وتقر الأعني مب�ساهدة الأجنال، 
يروى،  وخربًا  يوؤن�ض  حديثًا  ذكرها  وليبقى  واأ�سدقاء،  حمبني  وروؤية 

ون. وتاريخًا للأحفاد ُيدَّ
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اإنها خاطرة لها جتربتها.. ت�سعى جاهدًة لتوا�سي وتخفف من معاناة، 
وُت�سهم براأي وم�سورة، وتلك حال ع�ساق العمل الإن�ساين التطوعي.

�ساكرًا وقائًل لها.. اأحمد اهلل على جزيل نعمه التي ل حت�سى، وله 
ال�سكر والمتنان.. اإنه غفور جواد كرمي. 
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)6( حيرة وإبحار

�ضيمة اأعـــــاديَّ  مــن  اأوجــعــتــنــي  واأوجعاواإن  اأدهــى  الأحــبــاب  لقيت من 

�سم�ض م�سرقة، وحرارة تلفح الوجوه، وعرق يلجم الأفواه، و�سعي 
وتنافر  وتراحم،  وتوا�سل  وعطاء،  واأخذ  وم�ساجلت،  وعراك  حثيث، 
وتدابر، وم�سار يتجدد، وهكذا ت�سري الأيام بغدٍو ورواح، والكل غارق يف 

اأوهام واأحلم، ومتغريات من املفاجاآت والأحداث.
والأفكار  امل�ساعر  من  جملة  اآخر  اإىل  حني  من  الإن�سان  تتجاذب 
املتغريات  من  ومفاجاآت  امل�ستقبل،  مل�ستجدات  وا�ستقراء  والروؤى، 
ب�سلبياتها واإيجابياتها، ودوران يف حلقة مفرغة.. جتعل املتتبع للأحداث 
على مفرتق طرق وحريٍة من اأمره.. فتتكالب عليه تلك الأفكار والروؤى.. 
و�سراب  اأحلم  يف  غارق  وهو  وي�سرة،  مينة  تتقاذفه  اأمواج  يف  ليبحر 
من  وطوفان  واإبحار،  حرية  وبني  واملخاطر،  باملخاوف  مليئة  وتاأملت 
بر  اإىل  �سفينته  ير�سي  منا�سبًا  يكون  اأن  ع�سى  قرارًا  ليتخذ  الأفكار.. 

الأمان.. فهل اإىل خروج من �سبيل؟
ومتابعة  � تربية،  وعوامل  �سائكة،  جائرة  متطلبات  ذوو  اأبناء 

درا�سة، ومراقبة م�سارات، واإحاطة منزل، وتطلعات مل�ستقبل 
واعد.. ي�سحبها خوف ووجل، و�سرب وجلد.
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ومفارقات  � متباعدة،  واأفكار  متباينة،  روؤى  لهم  واأقارب 
وجماملت  ومداراة  ورغباتها،  النف�ض  وميول  التوجه،  يف 

وم�سايرة، واأحلم وتطلعات.
وتيارات  � موجعة،  قا�سية  توجهات  لهم  وجمتمع..  وجماعات 

من الروؤى والنوازع، و�سوارد هنا وهناك.. ل يقر لها قرار، ول 
ت املرء يف َكَبٍد  ُيعرف لها مرام، وواقع حال وم�سلمات.. �سريَّ

ونكد، و�سعي ل�سرب اأغوار يكتنفها غمو�ض ونفور.
يقول �ساعر:

فـــهـــذا ر�ــــضــــاك، فـــهـــل مــــن نـــــ�ال؟�ــضــربنــا لــ�ــضــخــطــك، �ــضــرب الــكــرام
ـــــال؟وذقـــنـــا مــــــرارة كـــــــاأ�ـــس الــ�ــضـــــــــــــــــدود ـــ فـــاأيـــن حـــــاوة كـــاأ�ـــس الــ��ــضـــ

بذنبه..  معرتفًا  جعله  خريًا..  بعبٍد  اهلل  اأراد  اإذا  حكيم:  ويقول 
فيما عند غريه..  مم�سكًا عن ذنوب غريه.. جوادًا مبا عنده.. زاهدًا 

حمتمًل اأذى �سواه، واإذا اأراد به �سرًا عك�ض ذلك عليه.
مناذج كثرية ممن حتروا ر�سدًا، ومنهم من تراه جمربًا على ت�سخري 
الرغبات والطموحات.. متنا�سيًا ما  قدراته وقواه.. لتحقيق �سيء من 
كان، ومتغافًل عما يجري.. �سابحًا يف ف�ساء الكون ُي�سارع تيارات من 
الرياح والعوا�سف، ول�سان حاله يردد عبارات الأمل والتفاوؤل، وما هي 
اإلَّ �سري ل�سريحة من الب�سر.. �سار ذلك قدرهم يف هذه احلياة، وكٌل 
بح�سب قدراته والظروف املحيطة به، ومبا يواجه من جناح ومعوقات.. 
ه راف�ٌض لل�ست�سلم لأهواء النا�ض، وم�ست�سلٌم لق�ساء اهلل وُحْكمه..  لكنَّ
�سائًل املوىل اأن ياأخذ بيده وير�سده للتزود من احل�سنى، واأن َيُدلَّه على 

فعل اخلري قوًل وعمًل.
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ما اأح�سن قول القائل:
اأنت قادر بـــــــــما  عليه ول تقبل �ض�ى العقل مر�ضداتزود من احل�ضنى 
متــرداواأح�ضن اإىل من قد اأ�ضــــــاء تــكرمــاً مـنك  بالإحـــ�ضان  زاد  واإن 
اإن رمـــــت قتلــه للعداوِحبَّ الذي عاداك  اأقـــــتل  الف�ضل  راأيـــت  فـــاإين 

الإ�ساءة  مقابلة  وهي  عظيمة  ف�سيلة  اإىل  ال�ساعر  هذا  يدعو 
بالإح�سان م�ستمدًا هذا املعنى الكرمي من قول اهلل عز وجل:

َئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن َفاإَِذا الَِّذي  يرِّ �َسَنُة َوَل ال�سَّ {َوَل َت�ْسَتِوي احْلَ
ُه َويِلٌّ َحِميٌم})2(. َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاأَنَّ

اأود اأن اأختم هذه اخلاطرة باأقوال جميلة قيمة:
ما كان يف ذمتك من قر�ض فاق�سه، وما كان لك من خ�سم على 

وجه الأر�ض فار�سه.
واآخٍذ  معترب  من  فلعل  عليه-  نف�سك  اأكرهت  ما  الأعمال  اأف�سل 

باأ�سباب اخلري والتحلي بال�سرب واحلكمة وال�سفح والعفو.
واهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

�ض�رة ف�ضلت الآية )34(.  )2(
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)7( هـوايـة وهـوى

الهواية يف اللغة عمل حمبوب ُي�سغف به املرء ويق�سي اأوقات فراغه 
يف مزاولته دون اأن يحرتفه، واأق�سد بها هنا هواية خري يزاولها الإن�سان 
ويحرتفها.. اأما الهوى فهو امليل ويكون يف اخلري وال�سر، ويكرث يف ميل 
َأَفَأنتَ  إِلَهَهُ هَوَاهُ  اتََّخَذ  مَِن  النف�ض اإىل ال�سهوة وال�سر، ويف التنزيل }َأرََأيْتَ 
َتُكونُ عََليْهِ وَكِيالً{)3(وبعد هذا البيان اللغوي اأ�سبح العنوان.. يجمع بني 
اجلميل املاألوف، وال�سلوك ال�ساطح املنبوذ، وبني ميول اخلري ونزاعات 
ال�سر، وما هي اإل �سفات تفرزها رغبات وميول، ويف الغالب هي طباع 

و�سلوكيات تن�ساأ مع املرء.. ياألفها وت�سيطر على م�ساعره.
جاء يف حمكم التنزيل: 

 } َفَأمَّا مَن َطَغى )37( وَآَثرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا )38( َفِإنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَْأوَى )39( وََأمَّا 
مَنْ خَافَ مََقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّْفسَ عَِن الْهَوَى )0)( َفِإنَّ الْجَنََّة هِيَ الْمَْأوَى)1)({))(.

اخلري،  وفعل  والأناة،  احللم  على  النف�ض  �سون  ُيَرورِّ اخلريون 
ه  ُت�َسررِّ اأن  اأجمل  وما  للآخرين،  العذر  والتما�ض  والت�سامح  والتوا�سع 
التعامل،  وحُت�سن  وتبذل اجلاه،  املكافاأة،  تنتظر  ول  وُتعطي  َت�ْسَره،  ول 

وتك�سب ال�سداقات واملعارف. 

�ض�رة الفرقان الآية )43(.  )3(
�ض�رة النازعات الآيات )41-37(.  )4(
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و�سدق احلطيئة حيث قال:
َيْعَدْم ج�اِزَيهجُ ـْرفجُ بني اهلل والنا�س  من يفعل اخلر ل  العجُ ل يـذهبجُ 

وال�ساعر ال�سعبي يحدد هوايته بقوله:
الغنــادير زيــن  �ضمر  يا  هّمني  الثمانــــــــيما  جاليات  ـــــِعنِّي  ولَّ ل  او 
للمناعر مــرافــقــــــــي  هــــ�اي  او ك�ضـب اجلماله بني قا�ضي ودانـياأنــــــا 

ما اأجمل هذه الهواية وما اأرقاها، اإنها جامعة للمكارم ورانية اإىل 
تلقى(..  وخري  يبقى،  )ذكر  احل�سنيني:  ت�سمنت  وقد  الأمور،  اأ�سرف 

ة، ومواقف نبيلة يحتذى بها. اإنها �سور نا�سعة، وحكم نريرِّ
ا اأ�سحاب ال�سر فهم من اأ�سابهم ال�سقاء من بروز الآخرين، و�سار  اأمَّ
النفور م�سلكهم، والغرية من مفرزات �سرورهم، وال�سعي جهدهم لإيذاء 
من حولهم.. مفتعلني املربرات والأعذار.. لنفث �سمومهم واإ�سعال نريان 
الفنت والفرقة.. لي�سعدوا من خلل �سقاء الآخرين.. اأعاذنا اهلل وعافانا.

اإن البْون بني ال�سنفني �سا�سع، والنطباع عنهما متباين.. فاإن�سان 
اخلري دائم الر�سا.. كثري ال�سكر والثناء.. قرير العني والهناء.. حتوطه 

الطماأنينة والبتهاج.
ي.. جاحٌد لنعم  اأما اإن�سان ال�سر: فاإنه �َسِقيٌّ يف نف�سه.. داُئم الَت�َسكرِّ
اهلل.. يظل مغرمًا مبتابعة اأخطاء الآخرين.. ملقيًا اللوم والعتب عليهم.. 

مزكيًا لنف�سه.. مدعيًا املُثل.. �سارحًا يف غوغائيته.. �سائرًا يف جحوده.
يقول ال�ساعر:

نــــــا وَهمُّ قـــي،  الـــرجُ ـــمجُ  ـــهجُ َهـــمُّ ـــــزاِعالـــقـــ�م  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــٍة ونـــ ـــ ـــ ـــ ــــرقــــٍة وقــطــيــعـــ يف فجُ
اْلـــَعـــْلـــَيـــاِء اإن �ــضــداقــهــا ـــاِل عــلــى قــ�ــضــر الــبـــــاِعيـــا خــاطــب  َـــَن ــْعــبجُ امل �ــضَ
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وما اأحرانا اأن نتعظ بقول عبد اهلل بن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما:
)اإن للح�سنة نورًا يف القلب، وزينة يف الوجه، وقوة يف البدن، و�سعة 

يف الرزق، وحمبة يف قلوب اخَلْلق.
البدن،  يف  ووهنًا  الوجه،  يف  و�سينًا  القلب،  يف  ظلمة  لل�سيئة  واإن 

ونق�سًا يف الرزق، وبغ�سًا يف قلوب اخللق(.
وهذا الزلمي يوا�سي فاعل اخلري ويحثه على الرتفاع فيقول:

منبـكيــ�ــضــبــك الـــلـــي عـــاجـــز عـــن دروبــــك هـــــ�  ول  فعلـك  فــاعـــــل  ل 

وموا�سيًا ثان ويقول:
فــعــل اخلـــر مق�ض�رة املـــعـــاديـــنميــنــاه عــن  �ـــضـــد  ربـــعـــه ول  �ـــضـــر  ل 

وهبوط..  رقي  بني  تنظريًا  اأفكاره  به  م�سافر ذهبت  هذه خاطرة 
فاأراد اأن يقارن بني �سنفني من الب�سر.. مت�سادين يف نهجهما وم�سار 

حياتهما.. هذا له راأي، ولك اأنت راأي، وللآخرين اآراء.
اإنها �سلوكيات متباينة لأطياف من الب�سر منها: طوائف لها م�سالك 
داخل  مع�س�سة  مغمورة..  اأخرى  وطوائف  العقلء،  وتطلعات  الأ�سوياء 
لة اأَمرا�سًا اجتماعية و�سلوكا مغايرًا.. يقت�سي الأمر  املجتمعات.. ُم�َسكرِّ
علجها والتخل�ض من اأوبائها.. فهل من �سعي يف اخلري وعودة لتعاليم 
باأ�سباب  للأخذ  ودعوة  �سريعتنا،  و�سماحة  احلنيف  الإ�سلمي  ديننا 

الفلح والنجاح؟

كلنا اأمل ورجاء يف اهلل وتوفيقه.. اإنه �سميع جميب.
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1426/10/25 هـ 

)8( عناء الطفولة، ومتاعب الشيخوخة

وحال  والإطراء  املاآثر  من  بالكثري  اأ�سلفه:  و�سَف  كبري  �سيخ 
رب  ها  ُي�َسريُّ الزمن  تبدلت  اأن  اإل  كرمي..  ومقام  والف�سل  الي�سر  من 
الأحداث..  وتتواىل  ال�ستات  وي�سري  التحولت  فتبدو  والبلد  العباد 
الأم،  الأبوي وفقد الأعمام والبعد عن ح�سانة  اليتم  فكان للطفل من 
على  بظللها  األقت  واملعاناة..  واجلفاء  العنت  من  و�سنوف  والفراق، 
َهْجرة  يف  والبلد..  الأهل  عن  بعيدًا  عا�ض  وف�سولها..  طفولته  م�سار 
باديٍة حديثة ال�ستيطان.. قا�سى من �سروف الدهر وجفافه ومعوقاته، 

وحال من نظرة الإقلل والتهمي�ض املعنوي.
الطفولة،  ومتع  الأبوة  حنان  وفقدانه  بو�سعه  املتنامي  �سعوره  اإن 
وما يراه من ارتفاع معنوي لأقرانه ونظرائه.. كل ذلك زاد من حرقة 
احلرمان والنك�سار املعنوي الذي كان يتجدد مبرور الأيام والليايل.. مع 

حكايات وخواطر حتكي واقع حال مل�سار م�سبع بالعتمة وتدين الروؤى.
ومي�ض  ميزقهما  وظلمته..  بوح�سته  مدلهم  وليل  بق�سوته،  نهار 
عن  ذعر  وق�س�ض  تروى  واأحداث  خميفة،  ووحدة  رعد،  و�سوت  برق 
)ملطفة اجلن والعفاريت، وعن الوحو�ض، والذئاب، والعقارب والهوام 
والقوار�ض وغريها من �سوء ت�سرفات �سواذ الب�سر ...الخ( هي حديث 
وتخيلت..  واأوهام  اأحلم  يتبعها  العجائز..  ترويها  كانت  ال�سهرة.. 

تق�ضُّ امل�سجع وت�ساعف الأرق والقلق.
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كل ليلة كانت كاأُختها مظلمة.. كان يق�سيها منفردًا داخل غرفة 
متهالكة من بناء الطني.. مفرت�سًا ب�ساطًا من ال�سوف على اأر�ض ترابية 
�سلبة.. هي ع�سه ومكان راحته وخلوته.. مت�سي على هذا الفرا�ض اأيام 
�سه لل�سم�ض ليجف من  و�سهور.. دون اأن يجد يدًا حانية تنظفه.. اأو ُتعررِّ
من  ُمْهَمًل  ليًل..  مثانته  من  اإفراغه  ال�سغري  الطفل  ذلك  اعتاد  بول 
العناية ال�سحية.. م�سارعًا اليتم وفراق الأم.. لينه�ض كل �سباح على 
عادته بثوبه اخَلِلْق الذي مل يفارق ج�سده منذ �سهور.. م�سرعًا ممتطيًا 
قدميه احلافيتني اإىل مدر�سة الكتَّاب.. حامل لوحًا من اخل�سب.. هو 
حقيبته وجملة كتبه ودفاتره.. لينتظم على اأر�ض ترابية �سمن عدد من 
الذي  الكتَّاب..  دكان مطوع  اأمام  دائرة  ن�سف  لون  ُي�َسكرِّ الذين  الطلبة 
حتى  متجره..  يف  وال�سراء  البيع  ومزاولة  التدري�ض،  مهمة  بني  يجمع 
قرب زوال ال�سم�ض.. لياأخذ اجلميع ف�سحة طويلة.. حيث يذهبون اإىل 
منازلهم لتناول �سيء من الغذاء، وليتناول هو �سيئًا من التمر وبقية من 
جراد اأو اأقط، ومن ثم الرجوع ظهرًا للدرا�سة حتى اأَذان الع�سر.. لياأتي 
فالعودة  الغروب..  قرب  حتى  املتوا�سع  التجاري  لل�سوق  ح�سوره  دور 
العائدة  الغنم  اإح�سار  امل�ساركة يف  ثم  الع�ساء..  لتناول طعام  للمنزل 

من املرعى )عنز و�ساة( يزيد العدد وينق�ض ح�سب ف�سول ال�سنة.
وبعد �سلة الع�ساء يحني وقت اخللود للراحة والنوم مع م�سار تلك 
الأحلم التي اعتادها على ذلك الفرا�ض الذي كان مقر ح�سانته ومكان 
ا�سرتخائه )لقد كانت رعايته من ِقَبِل ويل اأمره– اأخيه لأمه– رعاية 
بحاجة  الطفولة  اأن  اإل  وتربيته..  توجيهه  يف  اأ�سهمت  حانية..  اأبوية 

حلنان وعطف اأٍُم، اأو من يقوم مقامها(.
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لقد كان له يف هذا امل�سار م�سوار طويل مرَّ مبختلف الظروف خلل 
وغياب  ثقايف،  لوعي  وفقد  وُبْعد،  ُيْتم،  من  وال�سبا..  الطفولة  �سنوات 

عناية �سحية، وتعّر�ض لعدد من الأمرا�ض املزمنة.. منها:
والإفرازات  بالقروح  اجل�سم  كافة  عّم  الذي  اجلدري  مر�ض   
من  واأنواع  والكي،  )احلمية،  البدائية  والعلجات  الفرا�ض،  وملزمة 
ُي�َسّمى باحلماية من م�ساعفات املر�ض  اأدوية املخلطات الع�سبية، وما 
بداية  ُتعطى يف  اآنذاك..  ال�سائدة  الأطعمة  »الذوائق« وهي مناذج من 
املر�ض كي ل ي�ستنكرها اجل�سم فيما لو تناول املري�ض �سيئًا منها خلل 
مدة املر�ض( اإىل جانب ما ي�ستجد من ن�سائح الن�سوة وا�ستطباباتهن.. 
الكثريين  و�سلب  الأرواح،  من  الكثري  ح�سد  الذي  املرّوع  املر�ض  هذا 

حا�سة الب�سر، وخّلف اآثارًا يف الوجه و�سائر البدن.
ملر�ض  الثانية  املرحلة  يف  ياأتي  الذي  احل�سبة  مر�ض  ذلك  تل 
اجلدري من حيث اخلطورة ومراحل العلج.. ذلك العلج الذي مل ينب 

على حتاليل وخمتربات وو�سفات طبية.
جمرد و�سفات واجتهادات تطرح على عواهنها من عامة النا�ض.. 

ل تخلو عند التطبيق من البكرتيا وامللوثات امل�ساعفة للمر�ض.
ثم التعر�ض ملوجة من الربد ال�سديد التي هي يف حال من عدم وجود 
احتياطات وقائية وملب�ض واقية.. الأمر الذي اأدى اإىل مر�سه وملزمته 
الفرا�ض عددًا من ال�سهور.. جاء مع ذلك ا�ستئناف علجات الكي واحلمية، 
وما يطرح على والدته رحمها اهلل من األ�سنة العامة من مقرتحات علجية 
وا�ست�سهادات وجتارب عن فلن وعلن.. الخ.. تلك كانت حال املجتمع يف 

ال�ستينيات من القرن الرابع ع�سر الهجري وما قبله. 
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اإىل  مييل  جعله  بغربته..  واإح�سا�سه  بوحدته،  الطفل  �سعور  اإن 
النطواء على نف�سه بني اأقرانه، وَقلََّل ذلك من لهوه وم�ساركته الأقران 
ميوًل  لديه  َد  ولَّ الذي  الأمر  النف�ض..  الطفويل عن  والرتويح  اللعب  يف 
ملجال�سة امل�سنني، ولعل ذلك اأك�سبه �سيئًا من املعارف وزاد من عزوفه 
اأن�ض وا�ستمتاع.. اإىل النظر يف واقع  اإ�سباع الرغبات النف�سية من  عن 
منا�سرة  دون  زمن طويل  له جماراة  وكيف  الدهر،  ُيخبئه  وما  احلال 

وم�ساندة خلو�ض غمار حياة توحي له ب�سظف وخوف ووجل. 
ومتر الأيام ومت�سي ال�سهور على هذا املنوال.. يتخللها فرتات فراغ 

يوؤدي فيها بع�ض املهمات التي تتنا�سب مع قدراته.
اإذا �سبَّ عن الطوق وَبلَغ اخلام�سة ع�سرة.. غادر هذا الع�ض  حتى 
ندرة  من  ُيعاين  ع�سر  يف  واملعي�سة..  الرزق  لطلب  و�ساعيًا  م�سافرًا 
وفقدان  الت�سالت،  و�سائل  وانعدام  املوا�سلت،  وق�سوة  ال�سيارات 
مقومات احلياة، م�ستقبًل مرارة الغربة، والبعد وال�سدة، والكد والكفاح 
�ساق  عمل  مزاولة  خلل  من  جديدة  مرحلة  ليبداأ  والرواح..  الغدو  يف 
وحرفة من اأعمال البناء، ودوام ُيحدده طلوع ال�سم�ض وينتهي بغروبها، 
بتجربة  ومرورًا  واملفاجاآت،  واملخاوف  باملتاعب  مليئًا  طويًل  وم�سوارًا 
ليلية،  درا�سة  خلل  من  الذات  لتطوير  و�سعيًا  للذهن،  وتفتق  وخربة 
ودورات تدريبية، وتدرجات يف اأنواع العمل..يقابل ذلك �سراعات احلياة 
بني كيد ومكيدة وتناف�ض وتنافر وخلفات.. هي �ساأٌن يواجهه كل متطلع 
لغٍد واعد، و�ساٍع ملكانة اجتماعية بني قومه وع�سريته.. من خلل طريق 
ن نف�سه على قبول مرارة الَذّم و�سذاجة النقد،  اختطه لنف�سه، وكان ُيَوطرِّ

و�سقط القول والأذى، وي�سفح عن اأخطاء وتطاول الآخرين.
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ويتغنى بقول ال�ساعر:
الغيب، ق�لجُهــم اأتانا، بظهر  الأقاويــــلجُيا من  منا  مجُ  غاظْتكجُ �ِضئتجُ  لــ� 
منق�ضة الأقــــ�ال  يف  اأن  اأرى  تفعيــــلجُلــكــْن  الق�ل  جلميل  يكن  مل  ما 

ومتمثًل بقول ال�ساعر ب�ّسار بن ُبْرد:
ظمئت، واأي النا�س ت�ضف� م�ضاربهاإذا اأنت مل ت�ضرب مراراً على القذى

وتقول احلكمة: من اأراد ال�سلمة فليوطن نف�سه على ال�سعاب.
اإن �سبل احلياة مل تكن ممهدة لهذا الفتى.. بل كانت ممتلئة باملعوقات 
ودينية،  وعرقية،  ثقافية،  �سوانح:  من  لها  ح�سر  ل  التي  والتحديات 
الإرادة  ولعل  احلياة،  واإدارة  العي�ض  طرق  يف  وتباين  قبلية،  ونعرات 

املفعمة بالإميان هي عماد الرحلة.  
ق�سارى  باذًل  اأح�سن..  اإىل  ح�سن  من  برتابة  اأموره  �سارت  لقد 
جهده مل�سايرة عوار�ض الزمن وتقلباته من اأحداث وحوادث ومواجهات 
واإفرازات احلياة ومتغرياتها، والبعد عن مواطن الزلل و�سطحات من 
�سعيه  من  مقلًل  حياته  مب�سار  مهتمًا  بال�سوء..  ارة  الأّمّ الأنف�ض  ميول 
وراء متعة زائلة، واأُن�ض وملّذات.. لإميانه باأن هناك التزامات وواجبات 
واجتماعية(..  واأ�سرية  وعائلية  )ذاتية  واملتابعة  بالعناية  الأوىل  هي 

�سارعها لعقود من الزمن. 
ومت�سي ال�سنون والأعوام واحلياة بني مدٍّ وجزر..

ثم جتيء مواجهة اأعرا�ض ع�سر ال�سبعني وتبعاتها وما اأفرزه مر�ض 
ُيلزم  اج خارجي  ُخرَّ يليها  الربو�ستات..  لإزالة  واإجراء عملية  احل�سر 
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الفرا�ض بعد اإجراء عملية ناجحة وهلل احلمد.. يعقب ذلك مر�ض غدد 
املعاجلة  واأخريًا  امل�ست�سفيات،  بعدد من  الفحو�سات  واإجراء  اللمفومة 
بامل�ست�سفى التخ�س�سي، ومرحلة تناول العلج التي اأوجدت �سيئًا من 
ال�سجر واملعاناة، وال�ست�سلم لق�ساء اهلل، وم�ستاأنفًا العلج بعد رحلة 
ا�ست�سارية خارج الوطن.. وما ذلك اإل �ساأن مير به الكثري من خلق اهلل 

وقد حتقق له ال�سفاء وهلل احلمد.. ويرجو اهلل اأن ُيح�سن خامتته.
وما اأجمل قول اأبي العتاهية:

نقطـعـهــــا ـــــام  ـــ ـــ بــالأيـــ لــنــفــــــــرح  ــدين مــن الأجــِلاإنـــــا  وكــل يــ�م م�ضى يجُ
العمِلفاعمل لنف�ضك قبل امل�ت متهداً يف  واخل�ضران  الربح  وغاية 

هكذا هي احلياة وما ي�ساحب م�ساراتها من اأعرا�ض ونتوءات:
 قارئي الكرمي: هذه هي احلياة.. فيها العاقل ذو الراأي ال�سديد، 
على  وفيها  النا�ض،  كل  للنا�ض  ال�سرور  جالب  واملعروف،  اخلري  فاعل 
النا�ض  من  ال�سنف  وهذا  وال�ساذ،  القا�سر  الراأي  ذو  العك�ض اجلاهل 
وجلب  الأمزجة  وتعكري  امل�سرية  لتعطيل  الطرقات  يف  مبعرث  �سوك 

ال�سقاء للآخرين.
اإن�سان �سريدد يف  بالإميان والعمل ي�سل املرء ويحقق مبتغاه وكل 

النهاية مع ال�ساعر قوله:
ــــطــــى كـــتـــبـــت عــلــيــنــا ــطــى م�ضاهامــ�ــضــيــنــاهــا خجُ ــتــبــت عــلــيــه خجُ كجُ ومـــن 

َو�ِسرَي تتباين ف�سولها بني قوم وقوم،  ُكتبت  اأحداث وُخطى  وتلك 
واإن�سان واآخر، وهذه �سنة اهلل يف خلقه، وَلَعلَُّه مع هذا امل�سار حقق �سيئًا 

مما كان يتطلع اإليه.. حامدًا و�ساكرًا اهلل على كرمه وجزيل عطائه. 
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)9( سيرة ومسيرة

ممــــــــ�ع ـــــــــــِة  بالرقَّ والف�ضـــل مرئي وم�ضـــمــــــ�عاملجـــدجُ 

وح�سن  والب�سا�سة  الأخلق  لكرم  �ساملة  �سريفة  �سفة  املكارم 
التعامل، والبذل والعطاء والت�سامح والتنازل، والبعد عن مواطن الزلل 

و�َسْقط الأمور.
والدنيا معرب بني طرفني -خروج من رحم، وولوج يف حلد- واحلياة 
َز اهلل بني الب�سر  َميَّ واملوت رحلة كل كائن حي على هذه الأر�ض، وقد 
ومنهم  لهواه،  ُمتَّبع  �سقي  فمنهم  ور�سالت..  وعلوم  بعقول  وخ�سهم 
�سعيد م�سلح يف دنياه، وعامل لآخرته، والفائز من جمع بني الف�سيلتني 
رَّاء  َّذِينَ يُنفُِقونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّ يف حياته وبعد املمات.. قال اهلل تعاىل: }ال

وَالَْكاظِمِنيَ الَْغيَْظ وَالْعَافِنيَ عَِن النَّاِس وَالّلهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَ {))(.

معلوم اأن العمل النبيل كفاح وروؤى، وجهد وبناء، وم�سورة ون�سيحة 
اإل نهج تربوي وتوجيه رباين..  تهدى، و�سلوك �سوي ُيقتدى، وما ذلك 
يع�سقهما ذوو الأرواح الطيبة واأ�سحاب القلوب الرحيمة، وهذا م�سلك 
يهبه اهلل عز وجل ملن ارت�سى من خلقه.. ممن منحهم اهلل كرم الطبع 
واملروءة، وال�سرب والفداء، وحتمل الأذى.. لي�سبح ما يلقونه من واقع 
قيمة  وتلك  ال�سفوف،  خلف  من  للقذائف  احتماٍل  اإىل  �سبيًل  ماألوف 

التميز، ولكل جناح ثمن.

�ض�رة اآل عمران الآية )134(.  )5(
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خارج  الغربة  به  ناأت  ال�سمال  من  قادم  رجل  م�ساء  ذات  زارين 
الوطن ردحًا من الزمن.. كانت يل معه خللها علقة معرفة وتوا�سل، 
وي�سرد  ورفقة،  ومعارف  قربى  ذوي  معاناة  من  ويتربم  ي�سكو  واأخذ 
مواقف اإن�سانية له يف خمتلف الأوجه مادية ومعنوية.. اإل اأنني مل اأكن 
على بينة من اأمره.. غري اأن معلوماتي عنه توؤكد ح�سن �سريته وتوا�سعه 

وحكمته و�سربه.
اآلم  من  خمزونه  يف  ما  ليف�سي  له  م�سجعًا  اإليه..  اأ�ستمع  اأخذت 

موجعة، ومل يكن يل من م�ساطرة اإل قول ال�ساعر: 
ــا ـــ ــ�ت، ورمبـــ ــكـــ كـــان الــ�ــضــكــ�ت عــن اجلــــ�اِب جــ�ابــااأولـــيـــتـــه مــنـــــي الــ�ــض

وامتحان  وابتلء  الب�سر،  من  لكثري  ماألوف  �ساأن  اإل  �سكواه..  وما 
لذوي املكارم الإن�سانية.. ممن تهون عليهم يف املعايل نفو�سهم.

ظل  يف  الريا�ض  مدينة  العا�سمة  اإىل  ينتقل  اأن  اهلل  اإرادة  �ساءت 
لد، و�سار له فيها حت�سيل علمي وكفاح  ظروف �سعبة حتملها ب�سرب وَجَ
عملي.. حتى احتل من�سبًا مرموقًا.. ثم عني ممثًل لبلده خارج الوطن، 
وقد كرث خطاب وده، وتو�سعة علقاته و�ساع ذكره، واأ�سبح له ا�ستمتاع 
�سوا  ري لنخبة من الف�سلء ممن َروَّ مبروياته التاريخية، وهكذا هي ال�سرِّ
ال�سخط  اأ�سباب  ملناوئيهم يف  العذر  وتلم�سوا  الأخطاء،  وتقبلوا  النف�ض 

والنفور.
ال�سرب على  يكون  النفور، وكيف  يت�ساءل مت�سائل: ملاذا هذا  وقد 

الأذى.. لقاء ما يبذل من جهد تطوعي وعطاء؟



57 ))ح يمرة وأسمرة

 �سوؤال بريء طاهر، وتقول التجربة: اإنها �ِسرَي درجت عليها �سريحة 
من اأمم �سلفت، واأجيال خلت، وماآثر تروى هنا وهناك، و�سواهد اأثبتها 
الب�سر  من  الأ�سوياء  لغري  يلتم�سوا  اأن  اخلري  �سعاة  على  لذا  التاريخ.. 
اأمرهم،  على  الهوى  وغلبة  تفكريهم،  وق�سر  حالهم،  لواقع  العذر 

وي�سايروا بع�سهم، ويتجاوزوا عن هفوات البع�ض الآخر.
يقول ال�ساعر:

حـلـــم مــثــل  الــ�ــضــفــاهــة  قــتــل  ـــــمجُفــمــا  ـــ يـــعـــ�د بـــه عــلــى اجلـــهـــل احلــلــيـــ
ـــــ�مجُفـــا تــ�ــضــفــه ول تــفــحــ�ــس بــغــيـــــــــــٍظ ـــ ـــــ�ــس لـــ ـــ عــلــى اأحـــــد فـــــاإن الــفــحـــ
ــب ـــ ـــ ذنـــ لأي  اأخــــــــاك  تــقــطـــــع  ـــــــــــمجُول  ـــ ـــــره الــكــريـــ ـــ فـــــاإن الـــذنـــب يــغــفـــ

اإن بناء املجتمعات وال�سعوب.. ل يتم اإل بالعمل الدوؤوب، وبالفكر 
والعطاء، وبالت�سامح والتنازل، وبالوحدة والحتاد، وبالرتابط والتعاون، 
اإل  والأ�سرة..  الفرد  وما  واإمكاناته،  قدراته  وح�سب  بواجبه  كل  وقيام 
لبنة من َلِبنات املجتمع الذي ي�سد بع�سه بع�سًا، وتلك حال الغالبية من 

الأمم يف التح�سيل والبناء والتطلع لغٍد م�سرٍق جميل. 
وباإلقاء نظرة فاح�سة على واقع حال جمتمعنا يف اململكة العربية 
ال�سعودية.. جند وهلل احلمد: اجلمعيات اخلريية، واملوؤ�س�سات التعاونية، 
لكل  كان  واإن  التوجيهية،  واملنتديات  التطوعية،  الإن�سانية  والأعمال 
جمتمع �سواذ.. فاإن اأهل اخلري كرث، وال�ساعني اإليه اأكرث والغلبة لأهل 

اخلري باإذن اهلل.
وال�ستقرار..  العي�ض  ورغد  والأمان،  الأمن  نعمة  على  اهلل  ن�سكر 

اللهم اجعلنا من ال�ساكرين الذاكرين )فبال�سكر تدوم النعم(. 
و �سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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ــــْعدمجُ مجُ اإنـــــــــــك  وتــقــ�ل  ت�ضتكي  والأنــجـمجُمِلَ  وال�ضما  ِملكَك  والأر�ــسجُ 
املتــــــــرمنولـــك احلــقــ�ل وزهـــرهـــا واأريـــــجــهــا والــبـــــــــــلــبــل  ون�ضيـــمها 
ـــــراقـــــٌة ـــ ـــ ــٌة رقـــ ــ�لــك فــ�ــض ـــ يت�ضـــــرمجُواملــــــاء حـــ ع�ضجد  ف�قك  وال�ضم�س 
الثـرى مــن  زالـــت تطل  تتكـــــــلَّمجُانــظــر فما  حل�ضنها  تــكـــــــــــاد  �ــضـــــــــــ�ٌر 

اإيليا اأب� ما�سي

يل  وكانت  ال�سبا،  منذ  �سداقته  امتدت  ل�سديق  زيارة  يف  كنت 
معه ذكريات ومواقف، ووجدته يف حال من ال�سجر والتربم من و�سعه 
�سطحات  من  عليه  هم  ما  على  تنقطع  ل  التي  و�سكواه  اأبنائه،  وو�سع 
التح�سيل  يف  وقلة  واجب،  اأداء  يف  وتق�سري  الروؤى،  يف  وتباين  و�سهر 

العلمي، ووقوعهم يف اأحداث وحوادث.. الخ.
فما كان مني اإّل تهدئته والتخفيف من روعه، و�سرب اأمثلة له من 
هنا وهناك، وبعد توديعي له اأخذت اأ�ستعيد �سريطًا من َم�َساٍر كان يل 
وله ولزملء كله حافل مبعطيات و�ِسرَي جميلة.. رغم ما يعتورهما من 

معوقات، وما دافعه من �سكواه اإل قول ال�ساعر:
مــروءة اإىل ذي  �ضك�ى  بد من  يت�جــــــعجُول  اأو  �ْضليك  يجُ اأو  ي�ا�ضيك 
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الزمن  حوادث  من  والت�سكي  والفزع،  اجلزع  دوافع  اأن  وتذكرت 
لق�ساء  الت�سليم  وتعار�ض  الإ�سلم،  اأخلقيات  ُتنايف  اأموٌر  وتقلباته.. 
اهلل، واأن التوجع ل ُيغري واقع حال ول يجلب اإّل ال�سماتة و�سوء العاقبة.

وما الثبات عند نوائب الدهر ووقوع امل�سائب، والكوارث، واملفاجاآت 
املحزنة واملوؤملة.. اإل من قوة الإميان، ورباطة اجلاأ�ض.. يهبها اهلل ملن 

�ساء من خلقه.
اأو  فوات م�سلحة مادية،  اأو  الت�سكي من عوار�ض جارحة،  اإن   
تربم من معاناة عوائق طموح، اأو اخلوف من البقاء خلف ال�سفوف.. 
اإثر نومة غافل، اأو رغبة جاهل، اأو غفوة �ساب �سارح، اأو اإ�سباع رغبات 
زائلة.. كل ذلك جحود ونكران لف�سائل ل حت�سى.. فل �سكوى اإل هلل، 
ال�سكر هلل عز  بل  الأبدان..  وال�سحة يف  والأمان  الأمن  �سكوى مع  ول 

�ساأنه واحلمد له على كل حال.
ن اأنف�سنا ونرو�سها،  فهل لنا اأن ن�سعى حل�سن تربية وتوجيه، وُنَوطرِّ
وناأخذ  والثناء،  وال�سكر  والر�سا،  بال�سرب  ونتحلى  حدث،  اأي  ل  ونتقبَّ

باحلكمة ومروياتها.
ومن اأقوال ال�سعراء يف ذلك:
ــا بـــــــــــك داٌء ـــ ـــ كن جـميًا ترى ال�جـ�د جـــميــــًااأيـــهـــا الــ�ــضــــــــــــــاكــــــــي ومـــ

*******
اأرقبــهـــــا بالآمــال  النــفــ�س  ما اأ�ضيق العي�س ل�ل ف�ضحة الأمــِلاأجُعــلل 

*******
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تخـلعـــــه �ضــ�ف  لثـ�ب  احليــاة  ينــــــَخِلعجُاإن  رثَّ  مــا  اإذا  ثـــــــــــ�ب  وكـــل 
*******

نف�ضــــه ن  يجَُ�طِّ ل  فيمـــن  خيــــر  تنــ�بجُول  حــــيـن  الــدهــر  نائبات  على 
*******

طـــرق علــــــى  الدنيا  يف  ع�ضت  َّى وقا�ضيت فيها الليـَن والفظعــاقــد  �ضتـ

وُيراقب اهلل يف حركاته و�سكناته؟  ة  العدَّ وُيعد  َمن منا من يتعظ 
و�سجون،  وف�سائح،  وجرائم،  حوادث،  من  حولنا  يدور  ما  نرى  األ 
واأمرا�ض، وجنوح اإىل ال�سر وحاجة اإىل لقمة عي�ض، اأو ماأوى ي�ستظل به، 
اأو ك�ساء ي�سرت عورة، وعائلة فقدت معيلها واأخرى فقدت مورد عي�سها، 
وثالثة تراكمت عليها الديون، وما اإىل ذلك من حوادث القتل والهدم 

والت�سريد، وحوادث املخدرات والنزلقات؟
لنحمد اهلل، ونداوم على �سكره.. جلزيل ف�سائله وجوده وكرمه، 

ونبتهل اإليه اأن يدمي نعمه علينا.. اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
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)11( نكران وجحود

جار الزمان وعزَّ املطلُب، وجا�ست خواطر وَعُظَم اخلطُب، وتداعت 
نفو�ض بنكران وجحود.. ُمعلنًة بوقاحة.. �سخطًا وقنوطًا، وم�سهرًة �سلح 
ال�سر والعداء.. دون خجل اأو حياء.. مر�سلة �سهامًا و�سهبًا، وقذائف من 
كل حدب و�سوب.. منقادة وراء �سغائنها.. ف�سار لها �سولت وجولت.

ي�ساندها اأعوان �سر و�سوء.. يتوارون وراء ال�سراب وخلف احلجب، 
ويتظاهرون بلبا�ض واأثواب م�ستعارة.. يدفعون بتلك النفو�ض اإىل متاهات 
من الظلم والظلمات.. متجاهلني ف�سًل احتواهم، وفي�ض كرم رعاهم 
واأمان، ورغد عي�ض وكيان، وعدل وتعليم، و�سحة وبناء، وما  اأمن  من 

ُيقابلون به من �سماحة وجتاوز.
اأما كان الأحرى بهذه النفو�ض اأن ت�سكر وحتمد اهلل على ما اآتاها 
وترعوي وتناأى بنف�سها، وترباأ بحالها، وتوفر جهدًا تبذله يف م�سايقة، 

و�سعيًا يف ذم وقدح وجناية.. لت�سرت عورتها، وتغطي َخَبَث اإفرازاتها.
ولعل ال�ساعر اأ�ساب بقوله: 

�ضتمــته اأين  ود  لئـيــــــم  مــن  وعلقمجُوكـــم  �ــضــاٌب  فـيه  �ضتمي  اأنَّ  ولــ� 
تكرماً اللئيم  �ضتم  عـــن  ي�ضتـــمجُوَللَكــــفُّ  حـيـن  �ضتــمه  مــن  لــه  اأ�ــضــر 

ويقول اآخر:
اِءقل ما بــدا لك من زور ومــن كذٍب ِب�ضـــــمَّ اأجُذين  ومـــا  ــٌم  اأ�ــض حلمي 
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ال�سريرة وماذا  النفو�ض  يا �سبحان اهلل.. ما هذا العبث من هذه 
دهاها؟ وما الذي يجعلها تتخذ هذا املنحنى، وت�سعى لتك�سري جماديفها، 
وتتفانى يف �سبيل الهدم والتقوي�ض، والقطيعة والبغ�ض ال�سديد، وت�سبح 
معول هدم وتخريب لكيانها، وعامل ت�ستيت ملجرى حياتها.. دون خجل 

اأو حياء، اأو خمافة من اهلل بنذر �سخط و�سوء عاقبة.
وقدميًا قيل: 

ــــ�اأ اأيـــــام الــفــتــى يــــ�م ل يــرى ــــض ـــنـــِكـــرواأَ� ــــــــزري عـــلـــيـــه ويجُ لــــه اأحـــــــــداً يجُ

َيعمي  جائر..  ك�سلطان  الب�سر  بع�ض  لدى  ت�ستحكم  ال�سر  غريزة  اإن 
الأب�سار وي�سيطر على امل�ساعر والأحا�سي�ض، ويجعل املرء مرتعًا لدوامة 
�سلوكًا منحرفًا وطريقًا مغايرًا..  القا�سية فيتخذ  النف�سية  املعاناة  من 
التي هي دار  الدنيا  اأخلقيات قومه وع�سريته، وهذه حال  يتنافى مع 

ابتلء.
قال ال�ساعر: 

اأيــــــام حمنته املـــــرء يف  يــبــتــلــى  حتى يرى ح�ضناً ما لي�س باحَل�َضِنقـــد 

لكن امل�سيبة هي اأن ت�سطنع معروفًا وت�سديه اإىل �سخ�ض حت�سبه 
من اأهل اخلري فاإذا هو لئيم حاقد يجازي بالإ�ساءة على الإح�سان، كنت 
حت�سبه خًل خليًل فاإذا به خائن غادر.. ل جتد قبالة هذه احلالة اإل اأن 

تردد مع ال�ساعر قوله:
خــلــيــلــه يـــخـــ�ن  ِخــــــلٍّ  خــــر يف  باجلـفــــاول  ِة  املـــــــَ�دَّ بعـد  مــن  ويلـقــاه 
عهـــده ــادم  تــقـــ قـــد  عــيــ�ــضــاً  ــنــكــر  خفاويجُ قد  بالأم�س  كان  �ضراً  ويجُظهر 
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املعروف ا�سطناع  عداوة..  كل  اأ�سل  قال:  عندما  ال�سافعي  اهلل   رحم 
اإىل اللئام.

ر ببع�ض ما قيل يف  اأُ�سُّ القارئ  اأيها  للنف�ض وتعزية لها دعني  وموا�ساًة 
احلقد واحلاقد:

)احلقد: طاقة اآخذة يف ال�ست�سراء والتمدد.. تق�سي على ما تبقى 
من ج�سد احلاقد - روحه، عقله، حالته النف�سية.

احلاقد: ياأكل هداأة نف�سه، واطمئنانه، وراحته، ور�ساه.. في�سطرب 
كيمياء املخ لديه حتى تتداعى �سحته.. فيعرتيه القلق والأرق، ول يجد 

ة ول لل�سراب رواء. يف الفرا�ض دفئًا ول للطعام لذَّ
ترى احلاقد يف حميط عمله ينظر اإىل زميله وهو يف حركة دائبة، 
ون�ساط م�ستمر، وعطاء ل ين�سب، ولأنه لي�ض كذلك يعرتي قلبه احلقد، 
املكايد  بتدبري  اإل  يفكر  ل  بنهاره  ليله  في�سل  احل�سد..  عنده  ويتولد 

باأنواعها ول ي�سفى غليله اإل اأن يرى هذا الزميل منتك�سًا(.
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والطالح،  ال�سالح  النا�ض  بني  ترى  اأن  جدًا  وطبيعي  طبيعي  اأمر 
العاقل..  الإن�سان  ُخريرِّ  ولو  وال�سرير،  واخلرّي  وامل�سيء،  واملح�سن 
اأن يكون من ال�ساحلني املح�سنني اخلرّيين، واأن يبتعد  لختار لنف�سه 
تتحقق  اأن  للمرء  يتي�سر  واأّنى  ال�سريرين..  امل�سيئني  الطاحلني  عن 
به احلياة يف  اأمانيه يف كل فرتة من زمان حياته ويف كل موقع ترمي 

خمتلف الظروف.
ل �سك اأن احل�سد والغرية ظاهرتان موجودتان منذ الأزل يف جميع 
املجتمعات، واّل ملا كانت هاتان اللفظتان مكتوبتان يف قوامي�ض الأمم 
املختلفة ُلغاتها، وال�سوؤال املطروح: ملاذا الأفا�سل كل الأفا�سل يكرهون 
احل�سد والغرية؟ وملاذا تعترب هاتان الظاهرتان من اإفرازات ال�سر التي 

ُيْبتلى بها ال�ساحلون يف كل زمان ومكان؟!
اإن النفو�ض الب�سرية جمبولة على اخلري وفيها �سر اأو بع�ض �سر.. 
والإن�سان ال�سالح هو الذي يحاول دائمًا اأن ي�سقل نف�سه واأن ي�سفـّيها 
من براثن ال�سر، ولكن هل ي�ستطيع نبذ ال�سر دائمًا اأو اأحيانًا اأم يعجز 

هنا ويق�سر باعه هناك؟ الأمور ن�سبية.
يف  تغلي  ممن  الإميان  �سعاف  النفو�ض،  �سعاف  بع�ض  اأن  املوؤكد 
�سدورهم وتت�سارع معارك الغرية واحل�سد.. موجودون منذ عهد اأبي 
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الب�سر اآدم عليه ال�سلم عندما قتل قابيل هابيل ب�سبب احل�سد والغرية 
ولذا قيل: )وقدميًا كان يف النا�ض احل�سد(.

ويف التنزيل الكرمي قال تعاىل:
} َأمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عََلى مَا آَتاهُمُ الّلهُ مِن َفْضلِهِ{))(.

يطيب يل اأن اأذكر اأن التناف�ض يف اخلري ل ي�سمى ح�سدًا فقد قال 
جل �ساأنه:

}وَفِي َذلِكَ َفلْيََتنَاَفِس الْمَُتنَافِسُونَ{)7(.

اأي�سًا، والتناف�ض  التناف�ض يف احلكمة جميل وتعلم احلكمة جميل 
ن�ض  على  وم�سلم  البخاري  اتفق  ولقد  جدًا،  وطيب  طيب،  الإنفاق  يف 
احلديث الآتي: )ل ح�سد اإل يف اثنتني: رجل اآتاه اهلل ماًل ف�سّلطه على 
َهَلَكته يف احلق، ورجل اآتاه اهلل احلكمة فهو يق�سي بها ويعلمها( واملراد 

باحل�سد هنا الغبطة وهي متّني املثل.. ل زوال النعمة عن الآخر.
للمح�سود،  ال�سر  املتمني  باحل�سود  نفعل  ماذا  �سائل:  ي�ساأل  وقد 

فنقول للمح�سود: اأ�سرب ول جتزع ونن�سحه باأن يردد قول القائل:
فــــــــــــــــــــــــاإن �ــــــــــــضــــــــــــربك قـــــــاتـــــــلـــــــهاأ�ــــــضــــــرب عــــلــــى حـــ�ـــضـــد احلــــ�ــــضــــ�ِد
ــــــهفــــــــالــــــــنــــــــار تـــــــــــاأكـــــــــــل بــــعــــ�ــــضــــهــــا ــــــاأكــــــل ت مـــــــــــا  جتـــــــــــد  مل  اإن 

ففيها  التالية  الأبيات  اأذكر  اأن  اأي�سًا  القارئ  على  اأطيل  ما  لعليَّ 
�سواء  وللقارئ  للمح�سود  وموا�ساة  وم�سلة  متعة  الفائدة  على  اإ�سافة 

ب�سواء، وتن�سب هذه الأبيات للطغرائي:

�ض�رة الن�ضاء اآية )54(.  )6(
�ض�رة املطففني اآية )26(.  )7(
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فاإنَّهجُ ا�ْضَتَطْعــــــَت  َما  َك  َعــدوَّ الَفا�ِضِدَجاِمْل  ــاِح  �ــضَ يف  يجُْطَمعجُ  فِق  بالرِّ
�َدَك ما ا�ْضَتطْعـــَت فاإنَّهجُ َبــَراِقــِدواْحَذْر َح�ضجُ َعْنــــَك  فلي�َس  عنهجُ  ــَت  مِنْ اإْن 
تــــــــ�دداً اأَراَك  واإْن  جُــــ�َد  َـــ�ضـ احلـ احلــاِقــِداإنَّ  وِّ  الَعـــــدجُ مــَن  ــرُّ  اأ�ــضَ منـــْـه 
َراأَى اإذا  وُّ  ــدجُ ـــ ـــ الــَع ـــَي  َر�ـــضِ ــا  َ َعـــاِنِدولـــــــــــرمبَّ مجُ َغــْرَ  ف�َضاَر  اجَلميَل  منَك 
التي ِنْعَمِتَك  َزَوالجُ  �ِد  احَل�ضجُ تـــــاِلــِدوِر�َضا  اأْو  ـــاِرٍف  َطــــ مـــْن  اأجُوتَيَتــــــــها 
هجُ رِبْ َعلى َغْيِظ احَل�ضــــ�ِد َفَنارجُ اخَلـــــاِلِدفا�ضْ َـَذاِب  ِبالعــ َح�ضاهجُ  َتــْرِمــي 
ــِه ربِّ نعـــــمةجُ  ــ�ِد  املـَـْحــ�ــضجُ َعلى   � احَلــــــا�ِضِدَت�ضفجُ ـــ�ؤادجُ  فجُ كــَمــٍد  مــن  ويـــذوبجُ 

هذه حال اخلريين من بني الب�سر تتفاعل نفو�سهم لدوافع اخلري، 
يف  مزدحمة  الأفكار..  وتتكاثر  اأفكارهم،  وت�سفو  اأ�سواتهم  وتعلو 
والأماين..  التاأملت  من  وجميًل  و�سجيجًا،  �سخبًا  حمدثة  املخيلة.. 
�سم خططًا اجتماعية من التطلعات والأحلم..  لرِّقًة يف الآفاق.. ِلرَتْ حُمَ
التي ي�ستح�سنها ويباركها اأهل اخلري، وما هي اإل اأ�سواط من اخلطوات 
اأبطاله  بواقع مرير..  الطيبة  الأمور  املوزونة.. حتى ت�سطدم كل هذه 

ذوو نفور و�سرور. 
مفرزة تخاذًل وتراجعًا، وانزلقًا ملنحدرات من الهبوط، واحلجج 
ومكابرة،  واإ�سرار  بعناد  الآخرين..  اآراء  وت�سفيه  واملغالطات،  الواهية 
لأخطائهم  �سماعة  الأخرى  الأطراف  وجعل  واأفعالها،  للنف�ض  وتزكية 

وجتاوزاتهم.. الخ.
وقدميًا قال امروؤ القي�ض:

واإن خالها تخفى على النا�س تجُعلِمومهما تكن عند امرٍئ من خليقٍة
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اإنهم فئات من الب�سر ع�سع�ست يف نفو�سهم رذيلة الغرية واحل�سد، 
خبط ع�سواء.. دون اإدراك ملحذور ول لبواطن اأمور، وملا �سيح�سدونه 
�ستلحقهم  التي  املجتمع  نظرات  متجاهلني  وخ�سران،  وغٍم  هٍم  من 

منذرة حمذرة من �سفاهاتهم.
عن  وردت  ماأثورات  ببع�ض  اخلاطرة  هذه  اأختم  اأن  يل  وا�سمحوا 

الأقدمني فيها من الفائدة واحلكمة ال�سيء الكثري:
اأن يكون عاقًل. قال: عدوي.  اإليك  اأحب  النا�ض  اأي  قيل لك�سرى: 
قيل ومَل. قال لأنه اإذا كان عاقًل كنت منه يف عافية واأمن. وقال اآخر: 
كونوا من املرء املدغل اأخوف من الكا�سح املعلن.. فاإن مداراة اأهل العلل 
الظاهرة اأهون من مداراة ما خفي وبطن. وقال ثالث: اإيَّاك اأن تعادي 

من اإذا �ساء طرح ثيابه، ودخل مع الوايل يف حلافه. 
اأما اأبو العتاهية فرمبا اعترب احل�سود عدوًا وطلب اإليك اأن تكيد له 
قبل اأن يحيك لك كل كيد مع اأنه ن�سحك بتجنب القبيح واأن تزيد من 

فعالك احل�سنة:
ـــــِرْدهجُ ــــــ ــــــ َت ول  الـــقـــبـــيـــح  عـــــن  ومـــــــن اأولـــــيـــــتـــــه حــــ�ــــضــــنــــاً َفـــــــــــزْدهجُتـــنـــح 
ـــــــْدهجُ�ـــضـــتـــلـــقـــى مـــــن عـــــــــدوك كـــــل كــيــد ـــــــِك َت ومل  الــــــعــــــدو  كــــــــاد  اإذا 

ويقول �ساعر اآخر:
 يرى النا�س �ضاًل ولي�س مبهتديومن ذا الذي يدري مبا فيه من جهِل

واآخر يقول:
يـــــ�لعه الــعــــــــذل  فـــــــــــاإن  تعذليه  ولكـن لي�س ي�ضـمعـهل  قـد قلِت حـقــاً 
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تاأ�سلت  نعم.. العذل يولعهم، واحلق لن ي�سمعوه.. كيف بهم وقد 
فيهم هذه الغريزة وال�سفة ال�سريرة، واأ�سبحوا رهن اأحقاد.. مك�سرين 
عن الأنياب.. �سغلهم ال�ساغل نقد هدام، واإر�سال قذائف ال�سخط التي 
تنم عن جهل وعن عدم ر�سا.. و�سدق القائل: )ومن ذا الذي ير�سى اأو 

يدري مبا فيه من جهل(.
دعوة �سادقة من اأعماق القلب اإليه �سبحانه اأن ي�سلح احلال واأن 
يهدي النفو�ض ال�ساردة التي مل تتعظ بقول ر�سولنا عليه ال�سلم )اإمنا 
لل�سعي  هوؤلء  اإىل  نداء  بعد  ونداء  القا�سية(..  الغنم  الذئب من  ياأكل 
جلمع الكلمة ووحدة ال�سف والهدف، وال�سمو باخللق، وح�سن التعامل، 
واحرتام الآخر وم�ساعدة ال�سعفاء بكل الإمكانيات املتاحة، واللتزام 
بالواجب لي�سبح املجتمع اأقوى تلحمًا وتراحمًا بعيدًا عن كل اإ�سفاف 
للفرد  الطيبة  ال�سمعة  تتحقق  وبذلك  الوحل،  يف  ال�سقوط  متجنبًا 
القدوة  و�سي�سبحون  وطني  بني  من  الأفذاذ  ذكرى  وتخلد  واملجتمع 

ال�ساحلة لقادم الأجيال اإن �ساء اهلل.
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1426/12/30هــ
)13( عصامية تحقق أهدافًا

احلياة ميدان عي�ض ومتاع، و�سباق يف التح�سيل، و�سقاء و�سعادة، 
ووٌد  وتقارب،  وتنافر  وخمول،  وطموح  وغنى،  وفقر  واعتلل،  و�سحة 
وكره، واأمٌن وخوف، و�ِسْلٌم وحرب، واختلف ووفاق.. فيها من التماثل 

والت�ساد ما يحرّي الألباب.. اأدرك �ساحبنا كل هذا فنظر واعترب.
ها وبردها، وعوا�سفها وهدوئها، وِحّلها  احت�سنته ال�سحراء ِبَحررِّ
غدوه  يف  املا�سية  مع  يتعامل  واجلبال..  الأودية  به  حتيط  وترحالها.. 
فظ  باأب  نهاره  يف  وي�سقى  حنون،  �سغوف  باأم  ليله  يف  ي�سعد  ورواحه. 
حري�ض عجول، وهذا ديدنه يف �ستائه و�سيفه ويف باقي ف�سول ال�سنة.

رها، ومفاتنها الرباقة.. فقرر  �سُّ �ساقه َخرَبُ املدينة.. بعمارتها وحَتَ
الفرار اإليها وقد �ساعده على ذلك اأحد اأقرانه.. ف�ساهد ما ُيذكر من 
مظاهر تختلف عن حياة البادية القا�سية التي مار�ض فيها �سظف العي�ض 
والأ�سجار  النخيل  منظر  ُه  �َسرَّ الإنهاك.  اجل�سمي حلد  والتعب  والفقر 
اأنه  اإل  الخ..  العي�ض..  ومتعة  البدنية  والراحة  والتجارة  املياه  وجداول 
ورموزًا  وغمو�سًا  النف�سية،  واملعاناة  وال�سجر  الكدر  املدينة  يف  وجد 
فيه  املربى مبا  يتذكر  .. ف�سار  و�سيئًا من همٍّ وغمٍّ وم�ساحنات  حُتكى 
وتتوق  قلبه  فيحن  ال�سحراء  يف  اجلميلة  واأهازيجه  ونقاء،  �سفاء  من 
اأن  ال�سروق قبل  اأول  ال�سم�ض يف  اأر�ض تقبلها  اإىل  نف�سه وتتلهف �سوقًا 

مت�ض غريها من الأر�سني حيث البادية تفاخر احلا�سرة بقولها:
ولــــلــــحــــ�ــــضــــرالــــقــــبــــلــــة الــــثــــانــــيــــةلــنــا قــبــلــة الــ�ــضــمــ�ــس عــنــد الـــبـــزوغ 
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ولكنه يف الوقت نف�سه كان يناجي نف�سه ويقول:
مالك وللأحلم لأن من حتقيق الغاية يف املدينة حيث تزاحم الأقدام.

ال�ساغل.. رغم ما يواجه يف �سبيلها من  اأمانيه و�سغله  تلك كانت 
وان�سمَّ  م�ستخدم  بوظيفة  التحق  اأن  له  فكان  ومعوقات..  �سعوبات 
ارتقى  ثم  علمًا  ل  وح�سَّ اأمية  فمحا  ومكافحًا،  مثابرًا  الليلية  للدرا�سة 
وظيفيًا، بقي كذلك.. اإىل اأن احتل مكانة اجتماعية اأهلته لتحقيق �سيء 

من املراد وق�ساء حوائج الق�ساد.
ما كان له اأن ي�سل اإىل ما و�سل اإليه اإل بكفاح وجد واجتهاد وتعب 
ما بعده تعب و�سقاء، وليت الأمر اقت�سر على التعب البدين، لكن بع�ض 
الأقارب والأ�سدقاء واملعارف كانوا يوجهون اإليه اأقذع واأنفذ �سهام النقد 
والأفاعي  العقارب  لدغ  اأ�سهل  وما  النحل  اإبر  اأهون  ما  فيقول:  الهدام 

اأمام ظلم ذوي القربى.
اأحد بل بقي مغم�سًا عينيه عن ال�سقطات  مع هذا مل يحقد على 
مرتفعًا عن الغلطات متجاوزًا الهفوات ما كرب منها وما �سغر، مت�ساحمًا 

بكل �سجاعة وبراءة وطهارة مرددًا قوله �سبحانه:
رَّاء وَالَْكاظِمِنيَ الَْغيَْظ وَالْعَافِنيَ عَِن النَّاِس وَالّلهُ يُحِبُّ  َّذِينَ يُنفُِقونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّ }ال

الْمُحْسِنِنيَ{)8(.

اإن اإميانه هذا �ساعده على حتمل املعاناة وعلى تقبل �سنوف الآلم 
العوائق،  معظم  على  التغلب  على  �ساعده  كما  واملعنوية،  منها  املادية 
وعلى التكيف مع املطالب واملخاوف من م�ستجدات احلياة كلما تقدمت 

�ض�رة اآل عمران الآية )134(.  )8(
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ونوعًا  حجمًا  تتفاوت  كانت  املتطلبات  تلك  اأن  يخفى  ول  الأيام،  به 
مطمئنًا  ظروفه  مع  ويتكيف  قدره  يتقبل  كان  هذا  ورغم  ومو�سوعًا، 

ورا�سيًا عما يفعل متمثًل بقول البارودي:
ــــــبجُومــــن تـــكـــِن الــعــلــيــاءجُ هـــمـــَة نــفــ�ــِضــِه بَّ حمجُ فــيها  يلقاه  الـــذي  فكل 
حقها املـــكـــارم  اأجُعـــــط  مل  اأَنــــــاَ  اأبجُواإِْن  �ــضــمــنــي  خــــال ول  عــــزين  فـــا 

ملن  اإل  متي�سرًا..  ول  �سهًل  اأمرًا  لي�ض  القمم  و�سعود  الرقي  اإن 
حتقيق  اإىل  والتطلع  والكفاح،  ال�سعي  �ساأنهم  ممن  له..  اهلل  ره  َي�سَّ
وحكمة  ومثابرة،  وجلد  و�سرب  وبناء،  بعمل  لئقة..  اجتماعية  مكانة 
معوقات  من  يعرت�سه  مبا  عابئ  غري  ي�سري  ال�ساعد..  الطامح  واأناة 
ومثريي  املف�سدين  معار�سات  توقفه  ول  الرتهات  تهمه  ل  ومتطلبات، 
نعم  ت�سري..  القافلة  ويقول:  راأ�سه  رافعًا  ال�سري  يوا�سل  بل  الفنت، 
بنور ربه يحدو  الطامح ال�ساعد ل يتقهقر ول يرتاجع لأن من ي�سعى 
قافلته وي�سل اإىل غايته متجاوزًا العقبات وال�سعاب.. تتحطم ال�سهام 
باإذن اهلل.. وهكذا كان �ساأن  توؤذيه  اأن  اأمام قدميه من غري  الطائ�سة 

�ساحبنا الع�سامي.
وبالطبع مل ين�ض باديته ورفاقه فيها ذاكرًا قول ال�ساعر:

ذكـــروا اأيــ�ــضــروا  مــا  اإذا  الـــِكـــرام  اخل�ضناإن  املنزل  يف  ياألفهم  كــان  من 

وما  منها،  وُيعترب  بها  ُي�ست�سهد  ال�سري،  وهذه  املواقف  هذا  ومن 
اأحرى �سبابنا اإّل خري معترب ومقتدي.

اأدلنا اهلل على طريق احلق وجعلنا هداة مهتدين.
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1427/1/5هــ

)14( ركــوب حمــار كان أُمنية

بحايل؟اأقــــ�ل وقـــد نــاحــت بــقــربــي حمامٌة ت�ضعرين  هــل  جــارتــا،  اأيـــا 

املتباينة  ال�سنني  من  عدد  ال�سبعون..  ما  اأدراك  وما  ال�سبعون 
مبراحلها وتقلباتها بنزول وارحتال.. خلَّفها وراء ظهره بحلوها ومرها 
و�سرورها ونكدها.. �ساكرًا اهلل وحامدًا على مرورها بوافر من ال�سحة 

والهناء، والأمن والأمان.
م�سحونة  مرزوقًا..  م�ستورًا  تخطاها  وموؤونة  ثقيل  حمل  اإنها 
الأحوال  يف  ومتقلبات  ونزول،  و�سعود  واأ�سجان،  �سرور  باملتناق�سات: 
والأموال.. متخذًا طريقًا مريحًا ومنهجًا جديدًا من الدعة وال�ستمتاع 

و�ساعيًا يف مناكبها.. يحمد اهلل على �سراها وي�سكره على عقباها.
بالنوم.. غارقًا  للراحة، هانئًا  ليلة هادئة، وخملدًا  اأن ق�سى  بعد 
بالأحلم يف ظل اأمن واأمان وطاعة للرحمن.. تراه ي�ستيقظ قبل اأذان 
اإىل امل�سجد كعادته.. لأداء �سلة الفجر  ُليهيئ نف�سه للذهاب  الفجر 
اأ�سفاه  ما  على  اهلل  يحمد  ورده..  يكرر  للمنزل  العودة  ويف  جماعة، 
عليه من نعم �ستى.. �سابحًا بخياله م�ستعر�سًا �سريطًا طويًل للطفولة 
اأحداث ومتغريات وتطورات يف  وملا عاي�سه خلل م�سرية حياته.. من 

خمتلف املناحي.
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منزله..  داخل  ال�سيارات  من  عددًا  داره  يف  فريى  حوله  ينظر 
باأكرث من  الدار فتزوده ذاكرته  الع�سر، ويجول بخياله خارج  جتاوزت 
وارتعد  العدد  هذا  ُه  َهزَّ منازلهم..  يف  للأبناء  اأُخرى  �سيارات  ع�سر 
ج�سمه، فت�سرع اإىل اهلل بال�سكر يحمده ويثني عليه ويخ�سى حتول هذه 

النعم ل �سمح اهلل.
حال من احلا�سر املاثل يعي�سه ويرى الكثريين ممن يعرف يتمتعون 
مبا و�سف ورمبا باأكرث فيبتهل اإىل اهلل �سبحانه بال�سكر ويتمنى لآخرين 
على  النعم  لتعم  والرفاه  النماء  ركب  يركبوا  باأن  احلظ  ي�سعفهم  مل 

اجلميع مرددًا قول املعري:
بـــاأر�ـــضـــي عــــلــــّي ول  �ــضــحــائــب لــيــ�ــس تــنــتــظــم الـــبـــادافــــا هـــطـــلـــت 

اإىل  يثوب  لكنه  للجميع..  النفع  وي�ساأل  للجميع  اخلري  يرجو  اإنه 
نف�سه موؤمنًا باأن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني وهو وحده الذي يرزق 

من ي�ساء مبا ي�ساء.. ومع هذا فاإنه يعود لي�ستعر�ض �سريط املا�سي.
هذا ال�سريط الزمني منذ ما يزيد على �ستة عقود م�ست )اأي منذ 
العقد ال�سابع للقرن الرابع ع�سر الهجري( حينما كان مي�سي على قدميه 
النك�سار  وقت  ويف  متدنية،  املعي�سة  كانت ظروف  وعندما  احلافيتني، 
بالطهارة  امتاز  الذي  الزمن  ذلك  يف  منه  يعاين  كان  الذي  املعنوي 
والنقاء وبالقيم اجلليلة والأعراف النبيلة.. كان الزمن اآنذاك ل يكاد 
يركب  اأن  اآنذاك  اأمانيه  اأكرب  ولعل  ذلول..  اأو  فر�ض  امتلك  ُيْطِمُع يف 
�سوارع  يف  ظهره  على  واختال  حمارًا  امتطى  من  هو  و�سعيد  حمارًا.. 
القرية..ُيباهي به اأقرانًا يغبطونه على مثل هذا املركب، وقدميًا قيل: 

)يغبطك على احلمار من ل حمار له(.



79 )))ح دكققو  حمققاد كاك أ أنمل

ال�سيارات  لقتناء  ال�سابق  الوقت  ذلك  يف  املجتمع  حال  كانت  تلك 
الأخرى  احل�سارة  ومظاهر  البيوت  داخل  واملاء  الكهرباء  بنعمة  والتمتع 
التي ما عرفناها اإل باآلء اهلل والتي اأنعم بها على بلدنا العزيزة بعد رحيل 

الكثريين من الآباء والأجداد الذين عا�ض اأغلبهم يف �سيق ذات اليد.
اإحدى  كان  النظراء  اأمام  ظهره  على  واملباهاة  حمار  ركوب  اإن 
وعطفهما،  الأبوين  بحنان  ي�سعد  مل  الذي  اليتيم  الطفل  ذلك  اأمنيات 
بني  دابة  امتطاء  له  تي�سر  اأو  ركوبًا  امتلك  لو  وفخر  �سعادة  ويالها من 

وقت واآخر.. لي�سبع غرورًا ويحقق بهرجة وزخرفًا.
يتذكر املا�سي القا�سي حتى بخياله الأ�سد ق�سوة فيحمد اهلل على 
النعم وي�سكره خا�سة عندما يواجهه الأبناء مبتطلبات من الكماليات 
يكتفون  ول  حديثة،  موديلت  ذات  فارهة  �سيارات  كامتلك  املختلفة 
بذلك بل ي�سنعون اإليها ملحقات للزينة ل توؤدي غر�سًا وتكلف املزيد 

من املبالغ ناهيك عن طلبات اأخرى ل تنتهي.
اإنَّ تلك النقلة ال�ساملة ملنا�سط احلياة احل�سارية كافة: من تنمية، 
واقت�سادية  عمرانية  ونه�سة  و�سحة،  وتعليم  الدخل،  مل�سادر  وارتفاع 
واجتماعية.. �سار لها من املوؤثرات الإيجابية على اأبناء الوطن ال�سيء 
الكثري وهلل احلمد الأمر الذي مل يقابل من الكثريين بال�سكر والمتنان 
حمانا عاقبة..  و�سوء  مبخاطر  ينذر  �سيء  وهذا  الرعاية..   وح�سن 

اهلل من ذلك.
لّذ  مما  ال�سنوف  خمتلف  من  م�ستجدات  نرى  اليوم  نحن  وها 
مّت  حيث  عمومًا..  العرب  جزيرة  �سكان  على  بها  اهلل  اأنعم  وطاب 
اكت�ساف الرثوات الطبيعية التي َقَلبت املوازين، وجعلت بلدنا مق�سد 
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ُكِل طامع وطامح يف ح�سد مكا�سب.. من خلل خربة وجتارب ناف�سوا 
بها املواطنني.. يف ظل �سلوع كثري من ال�سباب.. يف لهو واإ�سباع رغبات 

واأن�ض وملذات.
ن�ستيقظ  اأن  لنا  فهل  ونذكرها..  رها  و�سنتذكَّ الأيام  تعود  لن  حقًا 
اإىل  اأيام، ونر�سم خططًا لأجيال قادمة.. نتطلع  ونتدارك ما بقى من 

ذلك بعون من رب العباد، واهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
اأقول حلل على من يقدم خربات وخدمات اأن ي�ساركنا فيما اأنعم 
اهلل به علينا، ولكني يف الوقت نف�سه اأوؤكد على نقطة هامة وهي اأن على 
اإليه  ما حتتاج  يتقن  واأن  ملذاته  ويهجر  ي�سحو من غفوته  اأن  �سبابنا 
على  فئاته  بكل  املجتمع  ليقوم  وغريها  تكنولوجية  بلدنا من خدمات 
فاإين ل  انحراف.. مع هذا  اأو  انزلق  اأي  بعيدتني عن  قدمني �سلبتني 
اأقول اإن الدولة م�سوؤولة عن كل �سيء ولكن اأ�سحاب العقول النرّية يف 
هذا البلد عليهم واجب وطني ل بد من اأدائه من خلل حملت توعوية 
تنّور اأذهان ال�سباب فيتم احلفاظ على مكت�سبات البلد.. واأود التنويه 
دور  ياأتي  ثم  الوالدان  حيث  املنزل  من  تبداأ  الوطنية  الرتبية  اأن  على 

املدر�سة واملجتمع وبت�سافر اجلهود يتحقق املطلوب باإذن اهلل.
يقول اأحدهم:

فــاغــتــنــمــهــا ريـــــاحـــــك  ــــت  هــــّب ــــكــــ�ناإذا  فـــــــــــــــاإن لــــــكــــــل ذاريـــــــــــــــــة �ــــض

ويقول اآخر:
َر�َضــٍد َذا  ــَت  ــْن كجُ مــا  اإذا  ــع  ــيِّ ــ�ــضَ تجُ ال�ضــلـ�ىفــا  هي  اأيامــاً  منــك  بغـفلٍة 
ثانيـــــًة ــام  ـــ ـــ ـــ الأيـــ لـــك  تــعــ�د  فاإن تكن عاقًا حاذر بها ال�ضه�ىفـــــلــن 
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)15( رســالة ذات شجون

به  اأخذت  عليل..  وهواء  بن�سمات  م�سحوب  ع�سٍر  بعد  يوم  ذات 
ن خاطرة وردت  اأفكاره نحو اأفلك من الروؤى والأحلم، واأراد اأن ُيَدورِّ
�سغريته  قاطعته  منزله..  بفناء  ق�سيًا  مكانًا  فاأخذ  للتو..  ذهنه  يف 
بقولها: يا اأبِت ملاذا تنتحي يف بع�ض اأيامك بعيدًا عن جمل�سنا تداعب 
اأهذه �سلوتك  اأو كلمات متقاطعة..  قلمًا وورقة.. كاأنك تر�سم خطوطًا 

وهوايتك؟
اأخذت به ت�ساوؤلت ابنته ماأخذها، وثارت يف نف�سه عاطفة الأبوة، 
من ذهنه  خامر  ما  لتدوين  وقلمه  ورقته  مع  والبقاء  الرغبة   تغالبها 

اأفكار وخواطر.
ثم  ير�سيها  ما  واأعطاها  اأن طّيب خاطرها  بعد  ابنته  من  اأعتذر 
اأخذ يعمل فكره مت�سائًل: ما ذا ع�ساه اأن يقدم من ن�سائح وتوجيهات 
لأولده ول�سباب امل�ستقبل من اأبناء الوطن؟ وتزاحمت اخلواطر فارتاأى 
اأن ي�سجل اأّن لل�سباب حقوقًا وعليهم واجبات واأّن العقل يق�سي باأن يوؤدي 
املرء ما عليه من واجبات واأّل يلح يف طلب احلقوق.. نعم، الواجب يوؤدى 

بل تردد وطلب احلق يكون بالرفق دائمًا.
والنقطة الثانية التي قفزت اإىل الذهن هي اأّن املرء مكّلف بالأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر وعلى ال�سباب النا�سئ القيام بهذه املهمة 
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املتينة  الأ�س�ض  من  الدعامتني  هاتني  فاإن  احل�سنة  واملوعظة  باحلكمة 
التي يقوم عليها املجتمع ال�سالح.

اأمورهم  لأولياء  ال�سباب  يف  الطاعة  روح  غر�ض  هي  ثالثة  ونقطة 
الدنيا  يف  اخلري  حتقيق  لهم  ويتمنون  لهم  الن�سح  كل  ُي�ْسدون  الذين 
والآخرة مع اإعلمهم اأن هوؤلء ال�سباب الذين يتلقون الرتبية من ذويهم 

ومعلميهم اليوم، �سي�سبحون عما قريب هم املربون وهم املعلمون.
واأنا اأقول للأبناء وال�سباب: اإن الطموحات كثرية والأفكار متباينة 
ال�سحيح  اإل  ي�سح  ل  ولكن  وُيعمي  اأعمى  والهوى  طاغية،  والرغبات 
اأن  ال�سباب  وعلى  بال�سهوات  حمفوفة  والنار  باملكارة  حمفوفة  فاجلنة 
لأبنائي  واأعرتف  رغائبه،  به  ت�سط  واأين  به طموحاته  تذهب  اأين  يعي 
و�سرب  اإرادة  اإىل  حتتاج  بل  �سهلة  لي�ست  ال�سهوات  مدافعة  اأن  اأي�سًا 
واحتمال وتطلع للأف�سل الأمثل، والإن�سان العاقل هو الذي يختار لنف�سه 

املو�سع الأح�سن والأجمل.
يقول ال�ساعر:

ـــْر حــيــاتــك يف خــر تــفــ�ز به من�ضغًاواعـــمجُ الأمـــر  ب�ِضفاف  تكن  ول   

ويقول اآخر:
ومــعــرفــٍة عـــــلــٍم  يف  يهتم  لي�س  �ضدامــن   كفاقد العقل ياأبى الن�ضح والرَّ

نعم: العاقل ميار�ض الف�سائل ويطعن الرذائل ويتم�سك بالأ�سمى، 
اجلليلة  بالأعمال  طويلة  فاحلياة  وال�سغائر..  ال�سفا�سف  عن  ويرتفع 
ق�سرية بدناياها.. من يل ب�سباب متطلع اإىل م�ستقبل واعد من خلل 



83 )))ح ديققالل ـار لبوك

وال�سعي  والن�سباط،  بالأخلق  ومفعم  بالقيم  زاخر  طويل..  م�سار 
ري ال�ساب لو جمع بني ف�سيلتني: التح�سيل  لتحقيق طموحات؟ ماذا ُي�سِ
للمجد  ال�سباب  روؤى  اأن  اأم  مبكر؟  جمد  لتحقيق  وال�سعي  العلمي، 
وال�سعادة ل تكون اإل من خلل جلباب مطرز، وعمامة مميزة، و�سيارة 

فاخرة، و�سلة �سهرة، واأكلة مطعم معلنة؟
املو�سة..  م�ستجدات  وراء  ي�سعون  اليوم  نا�سئة  من  كثري  وهكذا 
امل�ستقبل..  وطموحات  والروح  العقل  بغذاء  �سلة  له  ما  كل  مهملني 
منح�سرًة اأفكارهم بغرائز ورغبات، وا�ستغال مبلهيات تن�سرها هابط 

الف�سائيات و�سوء ا�ستعمال لو�سائل الت�سالت.
فليعلم النا�سئة اأن ال�سعادة هي يف اإ�سعاد الآخرين من ذوي القربى 
ما  متى  نعرف..  ل  ومن  نعرف  ممن  احلاجات  واأ�سحاب  وال�سعفاء 
وكتابة  التعليم: قراءة  الذات يكمن يف ممار�سة  بناء  واأن  تي�سر ذلك، 
الزلل  مواطن  ُنب  وجَتَ وال�سوؤدد،  املعرفة  ذوي  وم�ساحبة  وجمال�سة 
ومواقع ال�سبهات، ولي�ض اأجمل من اأن يكون العبد يف عون اأخيه فذاك 

هو املجد وذاك هو ال�سوؤدد.
يقول ال�ساعر:

بخاطره يخطر  مل  ــد  املــجَّ ــا  ْمَر قد اأجُْعطي له َهَمَاكــاأمنَّ فَيَْح�َضبجُ العجُ

اإن املجد مرتقى �سعب ل يتحقق اإل بعزم وت�سميم وبو�سع خطط 
مل�سار جاد يبني علقات اجتماعية زاخرة بالت�سحيات التي تعطي وتعطي 
وقليًل ما تاأخذ.. علقات ترعى الأخوة وتتعهدها بعد اأن ت�ساند الوالدين 
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والأقربني.. علقات ح�سارية راقية ترنو اإىل الأعلى وترتفع عن الدنايا.. 
منزلة  يف  كلهم  النا�ض  لأ�سبح  لولها  التي  امل�سقة  من  فيه  ما  هذا  ويف 

الف�سلء ولكن هيهات هيهات، ورحم اهلل املتنبي حيث قال:
ـــاللــــ�ل املــ�ــضــقــة �ـــضـــاد الـــنـــا�ـــس كلهم اجلـــــــ�د يـــفـــقـــر والإقـــــــــــــدام قـــّت

نعم: اإن ت�سلق مرتقى املجد �سعب، و�سعود ال�سلم �ساق لكن الوقوف 
باأدنى درجاته مذلة، وال�سقوط منه كارثة، والطريق حمفوف بالأ�سواك 

والأوحال.. لكن لي�ض للإن�سان اإل ما �سعى، و�سدق من قال:
الـمعالـي جُــْكــَتــ�ــَضــبجُ  ـــ تـــ الــكــــــــد  الليالــــــيبــقــدر  �ضهر  الــعــا  طلب  ومــن 
ـــــٍد كـــ الـــعـــا مــــن غــيـــــر  ـــــاِلومـــــن رام  ـــ ـــ اأ�ــــضــــاع الــعــمــر يف طــلــب املــحـــ

األ فانه�ض اأيها ال�سباب النا�سئ وانف�ض عن العني الكرى.. الأمل 
فيك كبري والأمل اأن ت�سمع ن�سيحة حمب اأكرب.. وفقك اهلل ورعاك.

ل�سغريتي  عدت  اخلاطرات  من  ال�سحنات  هذه  اأفرغت  اأن  بعد 
األعبها واأ�سمها حماوًل ر�سم البت�سامة على �سفتيها، وتذكرت حينئذ 

قول البدوية وهي تلعب وليدها وت�سمه:
الـــبـــلـــْديــــــــا حـــــــبـــــــذا ريــــــــــح الـــــــ�لـــــــْد اخلــــــزامــــــى يف  ريـــــــح 
اأحــــــــْداأهـــــــــــــــــكـــــــــــــــــذا كـــــــــــــــل ولـــــــــــــــْد قــــبــــلــــي  يــــلــــد  مل  اأم 



85 )))ح عاطلل ا(بوة

1427/1/20هــ
)16( عاطفة األبوة

�سرية وم�سرية، ومعركة حياة، وطول زمن، وتباين يف تقلبات الأيام 
وال�سهور، وال�سنني، وجتارب متّر، ومد وجزر، و�سعود ونزول، وارحتال 
وا�ستقرار، وهكذا حياة كل اإن�سان مع تباين يف امل�سار ولكٍل نهج ومنهاج.
من  والبناء  ال�سمل  ومّل  للوحدة  حثيثة  م�ساع  ولقومه  له  كان  لقد 
واملتناق�سات،  والتعرجات  بالأ�سواك  مليئة  وعرة  ُطرق  �سلوك  خلل 
وما اأ�سق الطريق وما اأ�سعب املرتقى.. لكن ما اأهون املبذول يف �سبيل 

حتقيق الغاية النبيلة:
واألـــبـــ�ـــس، لــلــمــذمــ�م حــلـــــة حــامــــــــِدواأ�ضرب، ما مل يجُح�ضب ال�ضرب ذلة

التاأ�سي�ض..  مراحل  وجتاوز  والكفاح،  وال�سح  والكد  العناء،  وَبْعد 
حتط بهم الرحال، ويطيب لهم املقام، ومُيتَّع القوم باأمن واأمان، ورخاء 
حيث  اهلل  و�سدق  اأنعم  ما  على  البارئ  �سكر  تتطلب  اأمور  وا�ستقرار.. 

ُكوُر})9(. ْن ِعَباِدَي ال�سَّ قال: {َوَقِليٌل مرِّ
فالبع�ض تاأخذه مغريات احلياة ورغد العي�ض وامللذات.. فُتْدخلهم 
فيها،  يرفلون  متنا�سني �سحًة  الرغبات..  واإ�سباع  الأحلم  �سكرات  يف 
وِنَعمًا ي�ستمتعون بها.. متغافلني عن مفاجاآت، وخماوف و�سوء عاقبة.. 

حمانا اهلل ووقانا ال�سرور.

�ض�رة �ضباأ اآية )13(.  )9(
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هكذا النا�ض بني عاقل �ساكر متاأمل، وجاهل طائ�ض متعجل، وغافل 
�سارح متطفل، والكل يتغنى بالطموح والعل وارتقاء ال�سلم، وما هي اإل 
اأمنيات وتطلعات.. دون اإدراك لأبعاد خماطر وبعد م�سافات، وتبعات 
اإل من يتمتع  ال�سلوك والنهج القومي.. ل ي�سلكها  مل�ساع من مقت�سيات 
وتغافل،  فطنة  مع  ووقت،  جهد  وبذل  مال  واإنفاق  وَجَلد،  و�سرب  بحلم 
وذاك  هذا  يتوج  والكبري..  وال�سغري  والبعيد  القريب  مع  ج�سور  ومد 
وعدم  الأخطاء،  وتفادي  الأذى  التعامل، وحتمل  وح�سن  الكلمة،  طيب 

النفعال، وممار�سة ف�سيلة الت�سامح.
ملاذا ل نتمثل قول ال�ساعر:

وجـــــادل ولــكــن بــالــتــي هـــي اأحــ�ــضــنجُوعا�ضر مبعروف و�ضامح من اعتدى

وملاذا ل نعي ِحكم احلكماء: من علت همته كرثت همومه، ومهلكة 
الإن�سان حتت  ومنقبة  الزحام،  كثري  العذب  واملورد  املرء حدة طبعه، 

ل�سانه، وما ندم من �سكت.
م�سرتجعًا  بعيدة  اآفاق  اإىل  وتطلع  خماوفه  وثارت  اأفكاره  جا�ست 
الفكر  �سقطات  مثل  واأ�سدادها  النبيلة  واملواقف  القيم  من  موروثات 
و�سوء املعاملة والأخلق.. فخامرته الو�ساو�ض واهتّم لولده كيف �سيكون 

م�ساره يف هذا البحر اللجي.. فكتب اليه العجالة التالية:
البن العزيز: ما اأكرث احِلكم والِعرب، ولكن ما اأقل العتبار.. لقد هدانا 
اهلل عز وجل لفعل كل خري يحقق م�ساحلنا الروحية والجتماعية وحذرنا 
على  حّثت  احلميدة  موروثاتنا  وكذلك  والآثام،  ال�سرور  من  القرتاب  من 
فعل اجلميل وترك القبيح، ومن مت�سك بهذا وذاك ح�سد من الثمار األّذها 

واأطيبها واكت�سى بهاًء وجماًل ومار�ض جليل الأعمال التي تخلد ذكره.



87 )))ح عاطلل ا(بوة

ممن  حلق..  ملن  ومعرفة  خربة  ُتعطي  �سبق  َمْن  جتارب  عمق  اإن 
ومن  اأكرب،  واأخ  وخال،  وعم،  اأب،  جتارب  من  ال�ستفادة  يف  يرغب 
لنا  نفو�سهم حكمًة ومعرفة.. فهل  التجارب ففا�ست  مفكرين مار�سوا 

اأن نرتوي من معني اخلربة، ونهر التجربة؟
يقول اأبو الفتح:

بالنف�س فا�ضتكمل ف�ضائلها اإن�ضانجُعليك  باجل�ضم  ل  بالنف�س  فــاأنــت 
اعلم يا بني اأن اأكرب خ�سارة للإن�سان هي: فقدان احرتام الذات، 
واأن اأ�سواأ ما ي�سّوه ال�سخ�سية هي: الأنانية وحب الذات، واأن اأكرث الأعمال 
بعثًا على الر�سا هي: م�ساعدة الآخرين واجلود من املوجود، واأن اأف�سل 
ما يحقق الر�سا عن النف�ض هو راحة ال�سمري، واأن اأكرث اأ�سباب الف�سل 
هي: انتحال الأعذار، واأن اأكرب م�سكلة نحتاج التغلب عليها هي: اخلوف 
 وعدم الثقة بالنف�ض، واأن اأكرب خ�سارة تلم بالإن�سان هي: فقدان الأمل..

َعَلى  اأَ�ْسَرُفوا  ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  َيا  {ُقْل   ،)10({ اهلّلِ ْوِح  رَّ ِمن  َتْياأَ�ُسوْا  {َوَل 
القوة  م�سادر  اأعظم  واأن   )11({ ِ اهللَّ ْحَمِة  رَّ ِمن  َتْقَنُطوا  َل  اأَنُف�ِسِهْم 
لبنه: اأمني  اأحمد  قول  اأجمل  وما  وتعاىل،  �سبحانه  باهلل  الإميان   هي: 
)يا بني.. اآمن ولو اأحلد النا�ض، ووّثق �سلتك باهلل ولو قطعها النا�ض(.

ولتعلم اأي�سًا اأن الطفيليني الأكرث �سرورًا والأ�سّر مبجتمعنا هم ناقلو 
اإن  والأحباب..  الأقارب  بني  العلقات  مدمرو  هم  اأولئك  الإ�ساعات.. 
اأ�سواأ الأ�سلحة تدمريًا هو الل�سان.. فل�سانك ح�سانك، وان اأ�سواأ امل�ساعر 

هي: رثاء الذات، )وهل يكب النا�ض يف النار اإل ح�سائد ال�سنتهم(.

�ض�رة ي��ضف اآية )87(.  )10(
�ض�رة الزمر اآية )53(.  )11(
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نزوع  اإل  هو  ما  �سورتهم..  ت�سويه  اأو  للآخرين،  اللوم  توجيه  اإن 
للدفاع عن النف�ض املمتلئة مبركبات النق�ض التي تنبتها الأر�ض ال�سبخة 
واأنت يا بنيَّ �سوف تتعر�ض لنتقادات ت�سدر عن مثل هوؤلء.. فعاملهم 

كمر�سى يحتاجون اإىل علج وعلجهم ال�سفح والت�سامح. 
يقول ال�ساعر: 

واإن عــظــمــت مــنــه عــلــي َّ اجلــرائــم �ضاأجُلزم نف�ضي ال�ضفح عن كل مذنٍب

اأيها البن املوؤمل فيه: ن�سيحتي اأن تقراأ هذه ال�سطور وما بينها، 
العارف املدرك ملا يف نف�ض  واأنت  ت�سعى لإ�سافة كل جديد مفيد،  واأن 
من  اهلل  واملعارف مبا حباك  الأقارب  لدى  املعروف  اأنك  كما  والدك. 
واأطلب منك  ل عليك..  والنف�ض ملن عوَّ للجهد  َلة رحم، وبذل  و�سِ ُخلق 

مزيد �سرب وت�سحية وجلد.
عنده  ت  لذَّ وطني  اأو  اأ�سري  اأو  ذاتي  جمد  بناء  بغيته  كانت  فمن 
اإىل  يحتاجان  الأ�سمى  نحو  وال�سمو  للأعلى  فالرتفاع  الت�سحيات، 
الفرا�سة فل يحملن  اأما جناحا  التحليق  قادرين على  جناحي �سقر 

حتى الهباء.
وفقك اهلل يا بنّي واأعانك على اإكمال امل�سرية النبيلة التي تتطلب 
قتل  والغ�سب  الطبع  وحدة  وجحود،  كفران  الياأ�ض  لأن  احل�سن  الفاأل 

لف�سائل النف�ض، واحلقد ت�سويه جلمال الطبيعة واخللقة.
و�سدق حافظ اإبراهيم حيث قال:
بـــــخـــــاقل حتـــ�ـــضـــَ�َّ الـــعـــلـــم يــنــفــع وحــــده ربـــــــــــه  يـــــــتـــــــ�ج  مل  مـــــــــا 



89 )))ح (قققمققو. وأة0اد

1427/3/19هــــ

)17( هـــمــوم وأفكار

ت  �سَ اأقَّ م�ساعر  تلتها  اأ�سجان..  وهاجت  هواج�ض،  تداعت   
م�سجعه، واأثارت همومه التي دفعت به اإىل اأن ينفرد بنف�سه، م�ستعيدًا 
ذكريات �سلفت، ومفت�سًا عن مواقف ُدفنت، وعّما بّثه بالأم�ض زميله يف 
العمل من �سكوى معاناته من اأبنائه، وخروجهم عن �سيطرته.. ت�ساءل 
يف نف�سه: هل اأنا اأف�سل حاًل من هذا الزميل ال�ساكي؟ ثم انتحى زاوية 
اأم�سك بالقلم  من املنزل.. بعيدًا عن �سو�ساء الأبناء و�سوت التلفاز، 
واأمامه ق�سا�سة من الورق.. فوقف حائرًا على مفرتق من الطرق اأيها 

ي�سلك، وقدميًا قال ال�ساعر ال�َسْعبي:
رين الأَمَّ بني  يختار  من  يحتار  ازمانــااأو  �ضيـ�ف  وال  الــدهــر  ــــا  اإِمَّ

طفولة،  بوؤ�ض  بني  خلت..  ل�سنوات  اأعادته  ذكريات  اأمام  هو  فاإذا 
ومراهقة  وثقايف،  �سحي  وعي  وغياب  عي�ض،  و�سظف  تربية،  ومعاناة 
ومترد ونفور.. مرورًا ب�سدة وع�سرة.. ثم �سيء من اليقظة جعلته يبحث 
عن م�سادر العي�ض يف ظروف �سعبة.. اأمام �سح يف املوارد، وقلة يف فر�ض 
العمل.. اإىل جانب ق�سوة الغربة والفراق، وال�سدة والرحتال.. عرب عقود 
قت راحته و�سحنت ذهنه..  من الزمن.. تخللتها تطلعات وطموحات.. اأرَّ
ر�سمها  قنوات  عرب  والولوج  العقبات  بع�ض  جتاوز  يف  الرغبة  ُمفرزًة 

خلطط م�ستقبلية لربط )ح�سب قدمي.. باإقامة ح�سب جديد(.
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�ساأٌن مير به كل راغب يف البناء والت�سييد، وكل طامح لإ�سافة �سيء 
مفيد، وناظر للدخول من بوابة تاريخ اأي تاريخ، وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل.

اإن الطموح لي�ض حكرًا على زمٍن ُمتعرث، اأو زمن توافرت فيه و�سائل 
اقه �سفوة من خلق اهلل.. ممن يوؤثرون على  العي�ض والرفاه، واإمنا ع�سَّ
ٍة زائلة  اأنف�سهم، ويبذلون من اجلهد والوقت والعطاء.. متجافني عن َلذَّ

اأو متعٍة رخي�سة اأو راحة ج�سدية ي�ستعذُبها اخلاملون.
ُمقل يف  بينهم  الذين من  والأحفاد  الأبناء  و�سع  واأزعجه  اأقلقه  لقد 
التح�سيل العلمي، اأو متغافٍل عن م�ستقبل منظور، اأو راغب يف متع الدنيا، 
ة  اأو جانح للخلود والراحة، اأو �ساع ملظهر من خلل �سيارة فارهة، اأو َق�سَّ
�َسَعر مبتكرة، واإهمال ملتطلبات منزل، واإغفال خلدمة واِلـَدْين، وتق�سري 

يف واجبات، وحلاق باأقران �سوء من ال�سباب، وغياب و�سهر.. الخ.
وق�س�ض  لأحداث،  م�ساهدته  من  خميلته  يف  دار  ما  اأزعجه  نعم 
وح�سرة،  اأمٍل  من  حاّرة  دمعة  عيناه  فذرفت  وهناك..  هنا  من  تروى 
الدعاء  وديدنه  وتعاىل..  تبارك  اهلل  اإىل  اأحزانه  ويبث  ي�سكو  واأخذ 
ترقبه،  كانت  بناته  اإحدى  اأن  يدري  كان  ما  والفلح..  بال�سلح  لهم 
وكانت تتقطع عليه ح�سرات لهفًا وخوفًا عليه، فا�ستاأذنته باجللو�ض اإىل 
جانبه واأخذت تلقي عليه اأ�سئلة علَّها تهدئ من روعه.. فبادرته قائلة: 
ل نف�سك فوق طاقتها وقد اأخذت منك ال�سيخوخة ما هدَّ قواك..  ل حُتمرِّ
اأديت واجبك  لقد بذلت جهدك يف تربية ورعاية وتوجيه وتعليم، وقد 
جتاه اأبنائك، ومل يبق عليك اإل الدعاء.. فهل بقي عليك م�سوؤولية بعد 

بلوغهم �سن الر�سد يا اأبي العزيز؟
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 انتظر طويًل ثم اأجاب: ح�سنًا يا ابنتي لول ما اأرى من تق�سري يف 
ومنا�سحة،  متابعٍة  نف�سي يف  اأتعبت  ملا  �سلوكية  واأخرى  دينية  واجبات 
وللأ�سف اإن ما راأيتموه مني من اهتمام اعتربمتوه اإزعاجًا، وما حيلتي 

يف هذا وذاك اإل اأن اأغلق �سمعي وب�سري.
قام من زاويته بخطى مثقلة، وحرارة تغ�سى ج�سده.. بعد اأن تعرث 
قلمه واأعجم ل�سانه، ثم رفع ب�سره اإىل ال�سماء ويداه �سارعتان ترجفان، 
ودعا ربه اأن ي�سلح احلال، لكنه اأ�ساف ل�سيخوخته بواعث قلق و�َسَجن، 
واأعباء من تراكمات الزمن، وم�ساغل زادت من همومه.. علوة على 
وخماطر  ال�سلوكيات،  يف  وتباين  تيارات  من  ي�ساهده  وما  فيه،  هو  ما 

متغريات منتظرة.. مل�ستقبل ت�سوبه احلرية واملتناق�سات.
اللهم اأ�سلح النية والذرية اإنك على كل �سيء قدير.
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ة.. ورؤى ثاقبة لشيخ وقور)12( )18( تجربة ُمّرً

ممّر  و�سنواتها..  و�سهورها  اأيامها  خلل  من  بتجاربها  احلياة 
لنجاحات  وبيان  ومهارات،  ملعارف  واإبراز  واعتبار،  وحمك  واختبار، 

واإخفاقات. 
ذات �سباح يوم اجلمعة، وبعد قراءة للجريدة اليومية.. خرج اإىل 
فناء املنزل وجل�ض قرب زاوية من احلديقة، وبعد تناول فنجان ال�ساي.. 
رويت  واأحاديث  در�ست،  ومواقف  ذكريات  على  م�ستيقظًا  خياله  �سبح 
واملواقف  التجارب  من  لديه  وقور..  �سيخ  معاناة  منها  �سده  وتروى.. 

درو�ض وعرب.
له علقة  الهجري تكونت  الرابع ع�سر  القرن  الثمانينيات من  يف 
جيدة مع ذلك ال�سيخ الوقور، فل�سطيني اجلن�سية.. رحمه اهلل، �سارت 
هذه العلقة �سببًا لّلقاء املتكرر الذي يتجدد بني حني واآخر، لقد �سمع منه 
الكثري اأثناء جتاذبه اأطراف الأحاديث التي كان خللها ي�سغي وي�سمع 

اأكرث مما يتكلم، ومِلَ ل فال�سيخ هو العارف الذي عركته ال�سنون.

ال�ضيخ: ح�ضني ح�ض�نة.. فل�ضطيني.  )12(
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أرض و8لل ـار ــ:

ثه عن مر�ض اأ�سابه يف مطلع �سبابه.. ا�سطره لل�سفر بالقطار  َحدَّ
اإْذ مل يكن يف بلدته )اللد( طبيب يف  اإىل مدينة جماورة طلبًا للعلج 
و�سفة  له  كتب  العلَّة  �ض  و�سخَّ الطبيب  فح�سه  وبعدما  الوقت..  ذلك 
دواء لي�سرتيها.. خاطب الطبيب ب�سوت خافت: هل تظن اأن معي ثمن 
الطبيب و�سكت  العلج؟ فتعجب  اأتناول  اإذا مل  الدواء؟ وماذا يح�سل 
م�سدوهًا.. ثم اأعطاه بع�سًا من عينات الأدوية التي تقدمها ال�سركات 
بالربيد..  العلج  موا�سلة  منه  وطلب  الطبية،  مل�ستح�سراتها  دعاية 

املري�ض ي�سرح حاله كتابًة والطبيب يوجه مري�سه كتابة اأي�سًا.

م لي ـوي الـربى ألـ أضاضل: 

لآلم  معاناته  وعن  املزمن،  مر�سه  عن  حديثه  يف  ال�سيخ  م�سى 
املر�ض و�سربه على الفقر والعوز.. ف�ساأله �ساحبنا: اأين اأهلك يا �سيخ؟ 
األي�ض لك اإخوة ي�ساعدونك؟ فانتف�ض ال�سيخ  غا�سبًا من ال�سوؤال الذي 
اإخوتي!! ثم  اإخوتي!!  واأ�سف وحزن:  اأزعجه، وقال قوًل فيه ردع وزجر 
خرج من املجل�ض وهو ينتحب فتبعه اإىل مدخل الدار.. فاإذا هو يخفي 
املجل�ض،  اإىل  واأعاده  وا�ساه  ال�ساخنة،  دمعته  ومي�سح  احلاّرة  زفراته 
وعلم اأنه ما كان له اأن يثري اأحزان ال�سجّي بطرح اأ�سئلة تنب�ض خمزون 

ذاكرته املتاأملة. 
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لكنه  برتقال..  وب�ساتني  اأملك  للرجل  كان  فل�سطني  نكبة  قبل 
)1948م(،  النكبة  بعد  املنقولة  غري  اأملكه  ترك  غريه  كالكثريين 
وهاجر اإىل بلد عربي جماور وجيبه خاوي الوفا�ض من اأية �سيولة نقدية. 
ثه عن مرارة النكبة و�سعوبة الهجرة وق�سوة الغربة.. الأمور  َحدَّ  
ثلثة  ومعها  قرب�ض  اإىل  القرب�سية  زوجته  ترحيل  اإىل  ا�سطرته  التي 
اأولد �سغار وبنت، اأما هو فقد بقي يف دم�سق.. ثم وجد فر�سة عمل يف 
اململكة العربية ال�سعودية فجاء معلمًا اإىل مدينة املجمعة عام 1369هـ 
حيث �سكن بيتًا من الطني.. زوده بقربة ماء )ثلجة تلك الأيام( كان 
يف  يفته  وجد(  )اإن  متي�ض  من  خبزًا  فكان  طعامه  ا  اأمَّ منها..  ي�سرب 
واأحيانًا  ال�ساي،  يف  يغم�سه  اأو  )نيدو(  اأو  )كليم(  حليب  بودرة  حملول 
ينام طاويًا لي�ستيقظ �سباحًا ويغدو على طلبه ُيعلمهم ما �ساء اهلل اأن 

ُيعلمهم. 
كانت الرواتب �سحيحة يف ذلك الوقت.. فقد كان ينفق جزءًا من 
راتبه الزهيد يف �سراء احتياجاته، وير�سل الباقي لأطفاله يف قرب�ض، 
رعاية  عن  والبعد  العوز،  ومرارة  الفقر  ذّل  جترعوا  اأي�سًا  هم  الذين 

والدهم وويل اأمرهم. 
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ايتــا. ا(والد والتضحمل: 

مل َيْعَتد ال�سيخ لب�ض الثوب.. بل داوم على لب�ض البنطال مع قمي�ض 
حينًا  يقبلونه  املجمعة  اأهل  جعل  الذي  الأمر  وركيه..  يغطي  ف�سفا�ض 
احت�سنه  فا�سل)13(  رجل  له  تهياأ  مدة  وبعد  لكن  اأحيانًا..  ويرف�سونه 
و�ساعده على ا�ستقدام اأولده الذين قدموا عام 1374هـ لي�سرف على 
تعليمهم وتربيتهم.. واأهل املجمعة يعرفون الكثري عن ذلك ال�سيخ وعن 
الأريحي  الرجل  يعرفون جيدًا  كما  لأولده،  وعن طريقة خدمته  حاله 
الذي احت�سن ال�سيخ واأولده وقدم له كل امل�ساعدات املادية واملعنوية.. 

جزى اهلل املح�سنني كل خري.
درو�سهم  مبراجعة  اأولده  ياأمر  خمي�ض  كل  يوم  يف  ال�سيخ  كان 
ويعكف هو على تنظيف وغ�سيل ثيابهم الداخلية واخلارجية، وُيعدُّ لهم 
يف معظم الأيام ما يتي�سر من الطعام لياأكلوا دومنا تعب.. مركزين ُجلَّ 

وقتهم على الدرا�سـة.
فالتحق  الثانوية،  ال�سهادة  على  ح�سلوا  حتى  كذلك  احلال  بقي 
الثالث  اأما  طبيبني،  وتخرجا  القاهرة  يف  الطب  بكلية  منهم  اثنان 
يعمل  ناجحًا..  مهند�سًا  واأ�سبح  بالريا�ض  الهند�سة  كلية  من  فتخرج 

باإحدى ال�سركات الكربى. 

معايل ال�ضيخ: عبدالعزيز بن عبداملح�ضن الت�يجري.  )13(
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ةلسقققلل حماة: 

اأعود اإىل عنوان اخلاطرة )وروؤى ثاقبة( لقد قال �سيخنا ل�ساحبنا: 
اإنه يعترب اثنني من اأولده ناجحني ويعترب الثالث فا�سًل.

له  قال  نعم.  قال  فا�سل؟  املهند�ض  اأن  تعنى  هل  ال�سوؤال:  فكرر 
اأملك وعقارات يف فل�سطني، وعندما  �ساحبنا: ملاذا؟ قال: كانت يل 
وقعت النكبة تركتها وخرجت.. اأما الطبيبان فلكل منهما م�سدر رزق ل 
يحول ول يزول من دماغه يفيد منه دائمًا يف الرب اأو البحر اأو اجلو، يف 
احلرب اأو يف ال�سلم.. اأما املهند�ض فقل يل اأنت: ماذا ينفعه فرجاره اإذا 
تعر�ض لظروف طارئة قاهرة.. اأطرق �ساحبنا مليًا ثم فّكر وقال: ما 
اأكرث العرب واأقل العتبار.. هذه روؤى ال�سيخ، ولكل روؤاه.. متليها ظروفه 

واعتباراته. 
تلك هي روؤى ال�سيخ الثاقبة التي ترى النجاح كما و�سفه هو، اأما 
النجاح يف نظري فهو الذي ميلأ القلب نورًا ينبثق منه كل فرع من فروع 
الطماأنينة يف  يودع  الذي  النجاح هو  املعروف..  ثمار  به  وتتعلق  اخلري 
النف�ض وي�سعدها، وهذا بالطبع ل يتحقق اإل بتحقق الطموح ذي الهدف 

ال�سامي يف الدنيا والدين.
لعله  الوقور  ال�سيخ  ذلك  روؤى  ال�سغري  ابنه  على  �ساحبنا  عر�ض 
بطرح  واأخذ  براءة..  بكل  البن  فقاطعه  التجارب،  تلك  من  ي�ستفيد 
اأ�سئلة �سيا�سية واأخرى اجتماعية وعائلية.. اأثارت اأ�سئلته اأ�سجان والده 
خواطر  يخفي  لعله  مت�ساغًل..  املكان  يغادر  وجعلته  ل�سانه  وعقدت 
وم�ساعر  موجعة،  ومواقف  �سلفت،  ذكريات  لكوامن  مثرية  جيا�سة 
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خللها  وراأى  عا�سر  التي  العمر..  �سنوات  وعرب  الطفولة  منذ  لزمته 
خمتلف الفئات التي ظهر منها �سواذ ُملئت نفو�سهم بال�سغائن وُحقنت 
بالأحقاد والتناق�سات يف الطرح والتحول يف الآراء وعبث القول.. مما 

جعله ينزوي بغرفته ليفرغ �سيئًا من مكنونه.. ويردد قول ال�ساعر:
مــروءة اإىل ذي  �ضك�ى  بد من  يت�جــعجُول  اأو  �ْضليــَك  يجُ اأو  يــ�ا�ــضــيــَك 

نعم ل بد من �سكوى اأوًل اإىل اهلل عز �ساأنه.. ثم اإىل ذي مروءة ورمبا 
يوؤن�سك يف خلوتك  الذي  اإىل قلمك: قلمك  فُعد  فاإن مل جتد  عزَّ ذلك 
لواقع  وال�ست�سلم  والتوجع،  ال�سلوى  من  م�ساحة  ويعطيك  وراحتك، 
لتفرغها  خميلتك..  يف  تتدافع  لأ�سجان  ت�سطريك  خلل  من  احلال.. 
عداء، وما هي اإل اأقدار ُكتبت، وحكمة اإلهّية  على الورق.. متنف�سًا ال�سُ

وجبت واقت�ست.. فاأين املهرب.
ن�ساأل اهلل الهداية والوقاية.
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)19( شيء من النجاح.. يقابله مقت واستهجان

)من اأطاع هواه باع دينه بدنياه.. ِعظ امل�سيء بح�سن اأفعالك، وُدلَّ 
على اجلميل بجميل خللك(

اأخلقيات  والتعامل اجليد..  وال�سلوك احل�سن  ال�سرية احلميدة، 
ويقول  وخمالطة،  تربية  عرب  الإن�سان  ي�ستقيها  وممار�سات  مكت�سبة، 

احلديث ال�سريف: العلم بالتعلم، واحللم بالتحلم.
اأن  وهو  ال�سواهد  وتثبته  امل�سامع  على  يرتدد  ما  كثريًا  قول  ثمة 
عنده،  الوقوف  ي�ستحق  �سك  بل  وهذا  اأعداء..  وللتميز  ثمنًا  للنجاح 
والتب�سر باأبعاده، وكثريًا ما يقراأ املرء وي�سمع من الت�سكي والتربم من 
�سخٍط ونقد ُيلقى على عواهنه، وت�سّيد زلت وهفوات وعيوب و�سقطات 

تهز امل�ساعر وتخنق الأنفا�ض.. الخ.
ويقول حكيم )من كظم غيظه فقد حلم، ومن حلم فقد �سرب، ومن 

�سرب فقد ظفر(
وما م�سببات هذا العداء  اإلَّ نزعة فطرية.. ُجبل عليها ذوو النفو�ض 
ال�سعيفة واأ�سحاب النظرة ال�سيقة، ومعلوم اأنه ل كمال للإن�سان.. بل 
الكمال هلل وحده، والع�سمة لأنبيائه، ولهذا ل يخلو الب�سر من عيوب، 

و�سدق ب�ّسار بن برد حينما قال:
معايبهومن ذا الذي تجُر�ضي �ضجاياه كلها ـــعـــدَّ  تجُ اأن  نــبــًا  املــــرء  كــفــى 
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حقوق  �ساحبهما  وعلى  �سريبة،  والتميز  للنجاح  اأن  �سك  من  ما 
اأن  كما  وتق�سريه..  بق�سوره  ويعرتف  يرعاهما  اأن  وعليه  وواجبات، 
حقه،  وجتاوزهم  عليه،  تطاولهم  على  للآخرين  العذر  التما�ض  عليه 
واأل يرتك التوا�سل معهم واأل يذكرهم اإل بخري.. �ساكرًا لأنعم اهلل.. 

�سابرًا حمت�سبًا.
يقول ال�ساعر العربي:

بطـي�ضــه اجلـهـــ�ل  كـافــاأت  اأنــا  ــاورهاإذا  ـــ ـــ ـــ اأحـــ اإذ  مــثـــــلــــــــه  اإل  ــــا  اأن فــهــل 
قــاهـــــرهولكْن اإذا ما طا�س باجلهل طـــائ�س بــالــتـــــحــلــــــــم  فــــاإين  عــلــيَّ 

النجاح والتميز نعمتان من نعم اهلل، وكل ذي نعمة حم�سود، لذلك 
وال�سقاق،  الفتنة  بذور  لزرع  الب�سر  من  فئة  جنوح  نرى  اأن  غرابة  ل 
املوروث  منها  اأمرا�ض  فهذه  واأذيتهم..  الآخرين  مبعوقات  والن�سغال 
اخللف  بذور  لديهم  ُتنمي  مثرية  ب�سورة  للنا�ض  ُئه  �سيرِّ ُيروى  الذي 
بالتحري�ض  الأنف�ض  ب�سقطه  ُت�سحن  الذي  املكت�سب  ومنها  والتباعد، 
والتقوي�ض، وما ذلك اإل في�ض من روا�سب �سواذ الب�سر وغرائزهم التي 
اأ�سبحت ِهواية لل�ستمتاع وليت اأوقاتهم تذهب هدرًا لكنهم ميلوؤونها 

بالإ�ساءات والإف�ساد.
يقول ال�ساعر:

كـــــان بيني وبينه لـمجُ�ــضــربت عــلــى مــا  وما ت�ضت�ي حـرب الأقارب وال�ضِّ
جــاهــداً املــغــيَّــب  يف  عر�ضي  �ضـــتـمجُفي�ضتم  ول  هــ�ان  عنـدي  لـه  ولـيـ�س 
تريبنــي منه  اأ�ضياء  على  وكظمي على غيظي، وقد ينفع الكظمو�ضربي 
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ما اأكرث ما يواجه املرء يف حياته اليومية من املتناق�سات يف القول 
واإطلق ال�سهام الطائ�سة التي ي�سمع بها يف غيابه، ويراها يف ح�سوره.. 
لقناعته  ريا�سية  بروح  ي�ستقبلها  عمرًا  لكن  زيد..  منها  ميتع�ض  قد 
به  �َسَياأخذ  الذي  للنطباع  وحمققة  طرفني،  حال  لواقع  كا�سفة  باأنها 

الطرف الثالث.
من  بني  اأي  حاقد..  ناقد  �سورة  بني  املعادلة  �ستكون  كيف  ُترى 
�سورة  وبني  حمقق(،  خ�سران  منها-  ح�سيلته   - �سورة  يريد)ت�سويه 
منقود م�سامل )له ِذْكٍر ح�سن ور�سيد ُيخلَّد(.. يا لها من فروقات بني 

غياب عقل وح�سور ذهن.

ن�ساأل اهلل الع�سمة والهداية، و�سلوك الطريق امل�ستقيم.. اللهم اآمني.
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1427/3/27هــ

)20( نجابة ابن.. وتجارب أب

الأولدنـــعـــم الإلــــــــه عـــلـــى الـــعـــبـــاد كــثــرة ــــــــة  ــــــــاَب َنَ ــــــــنَّ  ــــــــهجُ ــــــــلَّ واأَج

هو يف �سن املراهقة.. لكنه يتمتع بنظرة عاقل جمرب، َوَتَطَلع لغٍد 
م�سرق جميل.. كثريًا ما يطرح على والده اأ�سئلة لفتة للنظر.. يرى الأب 

اأنها كبرية قيا�سًا مع �سنه الذي مل يتجاوز الثامنة ع�سرة من عمره.
النف�ض.. هو: ما هي قواعد  واأثار كوامن  ق والده  اأرَّ ال�سوؤال الذي 
فتيل  نزع  كيفية علج  وما هي  اأبي،  يا  و�سلوكياته  الجتماعي  النجاح 

اخللف اإن وجد؟ 
َك بداخله خمزونًا من تراكمات الأيام وال�سنني، و�سل�سلة  �سوؤال َحرَّ
من املعاناة والهموم.. مما جعله ُيعيد النظر يف ح�ساباته.. اأخذ يتململ 
امل�سبع  الهواء  من  ن�سمة  ا�ستن�سق  ثم  �ساعته..  اإىل  وينظر  مكانه  يف 
َعَداء  ال�سُّ ليتنف�ض  ال�سحراوي..  املكيف  زخات  من  تطاير  برذاذ 
وبعد  اليافع..  ابنه  بها ظماأ  اإجابة متحفظة.. يروي  زًا ل�سياغة  ُمتحفرِّ

تفكر وتدبر قال: 
اإن النجاح والف�سل وما بينهما من جتاذبات.. اأمور ت�سغل بال كل 
اأو  عائلية،  اأو  اأ�سرية،  اأو  قبلية  كانت  �سواء  اجتماعية..  ملكانة  ُمتطلع 
فردية، والتاريخ �ساأن مهم لأجيال فانية طواها الن�سيان، واأمم حا�سرة 



عبـاهلل بن عبـالمحسن الماضي104
خواطر وأحادـث لألبناء

�ساعية لتحقيق جمد وُرقي، واأبناء واأحفاد قادمة.. تبحث عن موروث 
من الأخلق والقيم واملاآثر.. ليتوا�سل العطاء والبناء، وي�ستمر العمل 
اأو  �سخ�ض  يتبناها  ا�سرتاتيجية  خطط  ور�سم  والتدار�ض،  بالتعاون 
اأ�سخا�ض، يحملون على عواتقهم الهم العام وي�سبحون القدوة احل�سنة 

بني جماعتهم..
من  ظواهر  هي  للإ�سلح  املختلفة  واملفاهيم  الروؤى  تباين  اإن 
بل  امل�سرية..  تعوق  واأل  بها  نعرتف  اأن  يجب  التي  الطبيعية  امل�سلمات 
يجب الأخذ مبكمن اخلطورة من الإخفاق يف كيفية املعاجلة التي حتتاج 
الطبية بعد تطبيق اخلطوط  الو�سفة  تاأتي  اإىل ت�سخي�ض احلالة.. ثم 

العري�سة والتي منها:
الدعوة للحوار واملجادلة باحل�سنى. �
نكران الذات، والتوا�سع اجلم. �
قبول النقد يف التق�سري والأخطاء. �
التوا�سل وال�سلة، والثناء والر�سا. �
معاجلة دواعي التكتل والنفور. �
الحتواء ما اأمكن للكبري وال�سغري، والإخوان والأخوات، وحث  �

من حولنا لتقدمي النطباع احل�سن.
التنازل والت�سامح والعفو وال�سفح. �
ا�ست�سراف معايل الأمور والرتفع عن �سفا�سفها. �
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بادر  ثم  املزيد..  ل�سماع  �سوق  وكله  للجواب  والديه  وحيد  اأن�ست 
ب�سوؤال اآخر: وكيف لنا مبجموعة و�سايا، وعدد ممن ينبغي احتواوؤهم؟ 
بقول  متثل  اأن  حاّرة  بزفرة  م�سحوبة  اأنَّة  بعد  الوالد  اإجابة  فكانت 

ال�ساعر:
تنتظرمــا زلــت اأبــحــث عــن خــٍل ي�ا�ضيني الآلم  �ــضــ�ى  وجــــدت  فــمــا 
اأجُفــــق الأيـــــام طــيــف نــدى يعتكريــلــ�ح يف  والقلب  احل�ضا  هـــادي  ــل  َيــبجُ

وبقول الآخر: 
بفعلــــه يـــجـــازى  ــــاٍل  فــــعَّ كـــل  يــجــــــــــــــــــــــــــابجُومــــا  لــــدي ّ  اٍل  قـــــــ�َّ كـــل   ول 

مــ�ــضــامــعـــــي  فـــــ�ق  مـــــرَّ  كـــــام  ّب  ــابجُ ورجُ  كــمــا طـــّن يف لـــ�ح الــهــجــر ذبـــ

عمر  هو  طويل  زمن  اإفرازات  م�سايرة  بني:  يا  ذلك  من  الأدهى 
الإن�سان وهمومه، وماذا �سياأتي بعد؟ ومن �سريفع الراية ويرعاها، وياأخذ 
باأ�سباب م�سرية القافلة.. لن يتحقق ذلك اإلَّ باتخاذ خطوات حم�سوبة 

فيها من اجلهد وال�سرب وال�سخاء ما ي�ساعد على جتاوز العقبات.
والت�سحية  والعطاء  والبذل  والحتمال،  وال�سرب  احللم  اإن 
و�سائل  اأنها  غري  النبلء..  وطرق  ال�سرفاء  م�سالك  هي  والت�سامح.. 
باهظة الثمن �سعبة املنال اإل ملن ي�سرها اهلل له.. ثم اأين نحن من قول 

املقنع الكندي:
عليـهـمجُ الــقــديــــــــــــــم  احلــقــد  اأحــمــل  ولي�س رئي�س الق�م من يحمل احلقداول 
ــي غنـى لـــ تــتــابــع  اإن  مــــايل  ـــــلُّ  ِرْفـــدالــهــم ججُ ــمجُ  ــْفــهجُ ــلِّ اأكـــ لـــم  مــــايل  قـــــــــــلَّ  واإن 
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هي  وتلك  الف�سائل،  نحو  وال�سمو  ال�سغائن  عن  الرتفع  هو  ذاك 
الت�سحية النفي�سة باملال النفي�ض، ولعل ما ا�ست�سهدت به وقلته يزودك 

يا بني ببع�ض الو�سايا التي حتتوي بها القا�سني وال�ساردين.
وما  توجيه،  وح�سن  راأي  و�سواب  معنى  جزالة  اأ�سلفت  فيما  ولعل 
اأكرث الو�سايا واحلكم والعرب، لكن املهم العتبار، ويا ليتنا نرتوي من 
موروثنا  على  ونحافظ  اأ�سلفنا،  من  الندرة  اآثار  ونقتفي  املعني  هذا 
مبحا�سبة  البدء  اإن  والإيثار.  باملفاخر  املليئة  التاريخية  ومكت�سباتنا 
موؤكد  طريق  هو  الأحقاد..  ودرن  الأهواء  دن�ض  من  وتطهريها  النف�ض 

لتحقيق ال�سعادة وجني الثمار.
اللهم ارزقنا �سلمة النية ونبل املقا�سد.. اإنك �سميع جميب.
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)21( طغيان.. ونكران

تتوارد،  تتناثر، واخلواطر  اأقول والأفكار  األ.. ليت �سعري.. ماذا 
النف�ض  وميول  الأهواء  من  وتيارات  ب،  وُمَغررِّ ق  ُم�َسررِّ بني  حريان  واأنا 
َن لهم �سوء  واأكدارها.. امل�سحونة مبلوثات اجلو ونفايات القوم، ومبن ُزيرِّ
وتعكر  روا�سبه،  تراكمت  الذي  الكدر  ذلك  ح�سنة..  فراأوها  اأعمالهم 

�سفوه.. اأمام وارد مبوا�سيه، ومرتٍو لأهله وقومه، وعابر �سبيل.
له  كانت  حال..  على  ت�ستقر  ول  م�ساربها  ت�سفو  ل  احلياة  هكذا 
القيادة والرئا�سة يف قومه.. ورثها كابرًا عن كابر.. ات�سف باحلكمة 
والعدل والإيثار، وقد اأعطاه اهلل ب�سطة يف املعرفة، ووفرة يف املال.. اإىل 
ل تبعاتها وقام مبوؤونتها فت�ساءلت موارده، وقل  مَّ اأن ن�ساأت ظروف حَتَ
اأنه مل يرزق بولد.. على عك�ض بني قومه وع�سريته الذين  اأن�ساره مع 

ات�سعت رقعة اأملكهم وزاد ِتعداد اأبنائهم، و�سار لهم بروز ونفوذ.
تع�سفهم  مكنون  عن  الأبناء  عدد  وازدياد  الرثاء  هذا  ك�سف  لقد 
مع  تعاملهم  وُطرق  �سلوكياتهم،  من  �سيئًا  وظهور طغيانهم.. مما غريَّ 
قائدهم الذي كانت له اليد الطوىل يف منهج حياتهم، وجتنيبهم مزالق 
اأن  اإىل  اأطماع..  وذوي  ومناف�سني  جماورين  مع  وامل�ساحنات  احلروب 
و�سلوا اإىل ما و�سلوا اإليه من مكانة مرموقة بني القبائل، وقد بلغ بهم 
التنكر واجلحود اإىل تهمي�ض هذا القائد واحلد من حتركاته و�سيطرته.
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ال�ستينيات من عمره مبولود وحيد.. ظهرت عليه علئم  رزق يف 
النجابة والنبوغ من �سغره، و�سار هو حديث القوم وحمل اإعجابهم ملا 
م�ستقبل  من  له  يتوقعون  وما  فذ،  و�سلوك  طيبة  خ�سال  من  به  يتميز 
َد ِغًل �سد هذا البن من اأبناء الع�سرية  م�سرق وريادة وقيادة.. مما ولَّ
ح�سدًا وكرهًا، واأ�سبح يلقي م�سايقات واإثارة بني وقت واآخر، ووالده 

يرو�سه على ال�سرب والحتمال والتغافل والت�سامح.
 كان يعجبه قول �ساعر فريدده:

واإمنــــــــا تفقدونــي،  اأن  واملجــدامتّنيتـــمجُ  الـعــزَّ  تفقـــدوا  اأن  متّنيتمجُ 
�ضبًة من ع�ضرتي يجُ�ضيئ�ن يل يف الق�ل غيباً وم�ضهدااإىل اهلل اأ�ضك� عجُ

وذات يوم َكرُثَ فيه ورود الإبل على املاء، والكل من�سغل يف ال�سقيا.. 
اأثر ال�سانية.. فاألقى  كان اأحدهم ُيدىل دلوه يف البئر و�سقيقته تقتفى 
هذا ال�سقيق نظرة اإىل النزل، وراأى اأمري القوم املهم�ض جال�سًا وحده 
َفَقَدَحْت  �سعره..  ح  ُت�َسررِّ ووالدته  والبن  الأر�ض،  على  خطوطًا  ير�سم 
عيناه �سررًا م�سمرًا �سرًا لذلك البن، واإذا مبرور �ساب ُيدعى عائ�ض 
فيه �سيء من الق�سور العقلي.. فطلب منه اأن يحثو ترابًا على راأ�ض ابن 

الأمري.. لقاء �سقياه حليب ناقة من اإبله.
فما كان من هذا املعتوه اإل اأن ملأ كفيه بحفنة من تراب.. واألقاها 
على راأ�ض ابن الأمري.. فوثب البن لينق�ضَّ على املعتوه.. وهنا جاء دور 
الوالد الذي نهر ابنه وزجره، ثم طلب من املعتدي اأن ياأتيه لُي�سلرِّم عليه، 
بهذا  عليك  اأ�سار  من  وي�ساأله:  ت�سرفه،  على  وي�سكره  يطمئنه  واأخذ 
الفعل؟ فحكى له املعتوه �سيئًا من اأمر احلاقد املّحر�ض، واأنه �َسُي�ْسِقيه 

�سربة من حليب ناقته.
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اإليه  و�سلت  وما  املقهور،  ال�سيخ  ذلك  نف�ض  يف  وعظم  الأمر  كرب 
اأدنى  دون  ناظريه  اأمام  ابنه  وعلى  عليه  ال�سافر  التعدي  من  احلال 
�سبب، وما حيلته وهو يرى انح�سار من حوله وتركه يف امليدان وحده ثم 
العتداء املهني وممن؟.. من اأقرب النا�ض اإليه )ع�سريته وقومه(.. وما 
�سيخنا الوقور اإل ب�سر من جملة الب�سر يعرتيه ال�سعف الإن�ساين فتثور 

فيه نزعات ال�سيطان.
َمَر �َسرًا.. فجمع بني احلكمة، واملكيدة التي مل  َر وَنَظَر واأ�سْ لقد فكَّ
تكن من �سفاته.. بل اأُرغم عليها.. فاأمر زوجته اأن ُتعَد قر�سًا جمريًا 
ت�سحكهم،  بحركة  القوم  ُيتحف  اأن  منه  وطلب  فعلته،  نظري  لعائ�ض 
وذلك باقتفاء اأثر �ساِئقة ال�سانية �سقيقة ذلك املُحر�ض.. لريفع ثوبها 

من اأ�سفل وُيغطي به راأ�سها لتنك�سف عورتها.
لكنها  احل�سور،  اأ�سحكت  التي  الفعلة  بهذه  وقام  عائ�ض  �سارع 
اأثارت غ�سب �سقيقها.. الذي اندفع متهورًا ف�سرب عائ�ض بخنجره.. 
بالع�سي  �سربًا  طرفني..  بني  وا�ستباك  ا�ستنفار  اإىل  دعا  الذي  الأمر 
وت�سابكًا بالأيدي، وا�ستعماًل لل�سلح الأبي�ض.. حاول البن املحثو على 
ليعرتك  دعهم،  قائًل:  والده  فزجره  النزاع..  يف�ّض  اأن  الرتاب  راأ�سه 

)العري مع العري( حتى يطلبوا ال�سلح منك.
فئتني،  اإىل  القوم  وانق�سم  �سحية،  من  اأكرث  ووقع  دماء  �سالت 
وليفر�ض  ب�سلح  لي�سعى  املهم�ض  الأمري  ذلك  لدور  حاجتهم  وجاءت 
الديات، ويوقع العقوبات، وتكون له كلمة الف�سل، والريادة وال�سيطرة.
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الق�سة،  هذه  من  الكرمي  القارئ  اأيها  به  تخرج  ماذا  ُترى.. 
اليومية،  حياتنا  من  نتبني جوانب  اأن  لنا  وهل  موقف،  من  فيها  ومما 
الفنت  مثريي  وراء  الن�سياق  يجنبنا  م�سار  من  نتخذه  اأن  ع�سى  وماذا 
وتع�سف ال�سفهاء، وماذا يجب علينا حيال ردعهم، والأخذ على اأيديهم 
ف�سيلة  ممار�سة  على  والعمل  النتقام،  عن  البعد  وكذا  ومنا�سحتهم، 

الت�سامح والرتفع والعلو عن �سفا�سف القول وع�سوائية الت�سرف.
هدانا اهلل ملا يحبه وير�ساه.
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)22( صراع الموارد

موا�سيع  طرح  من  يتخللها  وما  ال�سمر  جل�سات  ل�ساحبنا  حتلو 
اأمورًا اقت�سادية واجتماعية، وق�سايا  يتم نقا�سها ب�سكل اأخوي تتناول 
احلديث  طال  جل�سة  وبعد  ليلة  ذات  الخ..  قبلية..  ونزاعات  ُا�سرية 
واحلوار واجلدل خللها.. عن اإ�سكاليات كانت حتدث بني قوم وقوم، 
يف  وقتال  وهجاء  ونهب  �سلب  وعن  واأخرى،  قبيلة  بني  غزوات  وعن 
مِلَ كان  اأخذت من اهتمامه، فاأعمل فكره.. وت�ساءل:  جزيرة العرب.. 

هذا ال�سراع ومل�سلحة من؟
تنحى جانبًا بزاوية من املنزل واأخذ ُيحلل ما دار من حوار عن بطولت 

واأحداث، وما ُيروى من اأجماد وِقيٍم �سطرها التاريخ.. باإعزاز واإكبار.
لهم..ت�سودهم  �سراة  ل  قوم  بني:  املقارنة  اإىل  تفكريه  به  انتهى 
�ساحب  لح  ُم�سْ فيهم  اآخرين  وبني  الغاب،  و�سريعة  والفنت  الفو�سى 
ر�سالة واأمانة.. داع للوحدة والحتاد ورافع كلمة التوحيد، وعامل على 
وطن  وبناء  وال�ستقرار،  العي�ض  لرغد  و�ساع  والأمان،  الأمن  ا�ستتباب 

ح�ساري متطور.. )�ستان بني هوؤلء وهوؤلء(.
اإن ا�ستعرا�ض الع�سلت، والتغني بالفتوة وال�سجاعة والإقدام بل 
�سوابط، وال�سطو علنية على اأدبا�ض وموا�سي الآخرين، والقيام بال�سلب 
والنهب.. كان ذلك يف زمن غابر م�سدر فخر و�سوؤدد، واأحاديث تروى 
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�سعرًا ونرثًا، كذلك كان فر�ض ال�سيطرة وغمط احلقوق، والدخول يف 
معارك ونزاعات خ�سارة للأطراف املتنازعة، وكما قيل )املنت�سر يف 

احلرب خ�سران(.
ق�سة  وهي  التالية  الق�سة  املجال�ض  اأحد  يف  مرة  �سمع  اأنه  تذكر 

تعك�ض �سورة جمتمع قبلي ي�سوده التفاخر والتنافر.
كان رجل مع ابنيه.. يرعون اإبلهم يف الفيايف والقفار.. ينتقلون من 
مرتع اإىل اآخر، ويحمونها من الغري.. وكان لهم ِوْرد على اإحدى الآبار.. 
ل�سح  اأ�سده..  على  حولها  التناف�ض  يكون  ما  عادة  والتي  اإبلهم،  ل�سقيا 

م�سادر املياه، والتزاحم على املوارد.
اأخذوا  نفر..  ثلثة  نحوهم  َقِدَم  ال�سقيا..  يف  �سروعهم  وبعد 
ز  يزجرونهم ويطلبون منهم البتعاد عن البئر لي�سقوا اإبلهم اأوًل.. فتحفَّ
اإذا لزم الأمر.. فما  الإخوان للرد عليهم القول وال�ستعداد للمواجهة 
ِتهم واإبلهم عن موقع البئر..  كان من الأب اإل اأن اأمر ابنيه ب�سحب ِعدَّ
الأمر الذي اأزعج البنني فامتع�سا وجادل اأباهما لكن الوالد احلكيم.. 

اأق�سم عليهما اأن ين�سحبا.. فنفذا رغبة والدهما على م�س�ض واأمل.
بعدما �سرع هوؤلء الثلثة بال�سقيا رافعني عقريتهم باأهازيج الغناء، 
ل�سقيا  قادمني  الرجال  من  اأخرى  مبجموعة  واإذا  النت�سار،  ون�سوة 
اإبلهم.. فما كان من هوؤلء الثلثة اإل اأن بادروا القادمني بالردع وال�ستم 
وغليظ القول.. الأمر الذي اأوجد جداًل ولغوًا ثم ت�سابكًا والتحامًا، وبعد 
جولت من ال�سراع، �سردت الإبل ووقعت اإ�سابات، وترك املتخا�سمون 
يف الوقوع  من  خوفًا  هربوا  ثم  اإبلهم،  �ستات  جمع  يف  و�سرعوا   املوقع 

اأمر اأ�سواأ.
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هنا جاء دور الأب.. لي�سرب مثًل، ويوؤكد اأ�سالة راأي وحكمة �سيوخ 
ودرء املخاطر، وكما قيل: )الراأي قبل �سجاعة ال�سجعان(، وقال: الآن 
الإبل،  ل�سقيا  فام�سيا  ال�سلم..  لكم  املقام، وحتقق  لكم  ُبَنيَّ طاب  يا 

وحافظا على علقة ُقربى و�سلة رحم، وتعلموا كيف تدروؤون املخاطر.
وت�سدهم  جوار  ويقربهم  قبيلة،  جتمعهم  وطن،  اأ�سحاب  كانوا 
ظهورهم  خلف  وا�سعيها  الأ�سالة  تنكبوا  لكنهم  م�سرتكة..  م�سلحة 
باحلكمة  وولده  الأب  وجنا  املتخا�سمتني  الفئتني  بني  وقع  ما  فوقع 

واأ�سالة الراأي. 
ع�سر  الرابع  القرن  من  الثالث  العقد  قبل  ملا  الذاكرة  به  وعادت 
الأمني،  والنفلت  الفو�سى،  من  احلقبة  تلك  اعرتى  وما  الهجري، 
احلياة  مقومات  وانعدام  واملر�ض،  اجلهل  وتف�سي  الأوبئة،  وانت�سار 

الع�سرية من تعليم و�سحة وبناء وتنمية.
تواردت يف خميلته هذه اخلواطر.. ل حبًا يف نقد و�سع كان قائمًا، 
وتقاليد كانت �سائدة، واإمنا رغبًة يف اأن يفت�ض عن عقول ورموز كانت 
�سمل  ومّل  الكلمة  �سعيها جلمع  واأين  اأين هي  وال�سيطرة..  القيادة  لها 
جمتمع �سالح طامح، وبناء كيان را�سخ.. فهل من قلة، اأو اأنه خوف من 
عوائق ومثبطات.. اأم اأنه غياب وعي؟ وما ذلك اإلَّ اأقدار كتبت واأحداث 

وقعت معروفة للكبري وال�سغري.
جاءت  التي  املتميزة..  احل�سارية  النقلة  تاأتي  اهلل  من  وبتوفيق 
قائد مظفر  اأجل حتقيقها  و�سدة.. عانى من  وع�سر  وكفاح  بعد جهاد 
و�سيا�سي حمنك، وجماهد نذر نف�سه خلدمة دينه ووطنه ومواطنيه.. 
هذه النزعة القيادية الوطنية مل تكن عر�سًا اأو حدثًا طارئًا.. اإنها بذرة 
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موروثة، وَغْر�َسة جاءت يف اأر�ض خ�سبة.. اأينعت ثمارها واآتت اأُكلها.. 
بف�سل اهلل عزَّ �ساأنه ثم بف�سل القائد الباين.. جللة امللك عبدالعزيز 
نعمة الأمة  على  واأ�سبغ  عزهم،  واأدام  عقبه،  واأ�سلح  ثراه  اهلل   طيب 

الأمن وال�ستقرار.
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�سدير..  حوطة  اإىل  الريا�ض  من  طريقه  يف  وهو  خمي�ض،  يوم  يف 
ال�سمائل)14(..  كرمي  ال�سهم  الرجل  ذلك  رئي�سها،  من  دعوة  لتلبية 
باألوان زاهية..  ال�سم�ض  بارقات فكر تنرث ورودها حتت �سوء  خامرته 
م�سامعه  ميلأ  وعما  وم�ساهدات،  م�ساعر  عن  �سريطًا  فا�ستعر�ض 
لأُ�سر  وت�سحيات..  ومواقف  واأخلق  ِقيْم  عن  ُتروى..  اأحاديث  من 

واأ�سخا�ض.. حا�سرة وبادية.
حتط  مفاخر  ناظريه  اأمام  عر�ست  البارقات  تلك  ترجمة  ويف 
من قدر قوم وترفع �ساأن اآخرين، ومغالطات وتباين يف الآراء، وغمط 
حقوق وجحود ونكران، وحتقري ملواقف نبل و�سوؤدد، وقد دفعت به روؤاه 
اإىل ا�ستهجان مثل هذه امل�ساهد فخطرت له اأبيات من ال�سعر ال�سعبي 

لل�ساعر: بداح العنقري.. اأخذ يردد بع�سها:
العــني فينـــــــــا وتق�ل خيَّال احل�ضر زين ت�ضفيـــــــحوراك تزهد يا ري�س 
لل�ضاعنينـــــــــــــا ه�  ما  الظفر  املفاليــــــــحترى  ال�جيــــــه  بني  اأمق�ضــــم 
نـــــــــازلينـا بالقـــــــرى  واللي  الـــــريحالبدو  هبـــــــــــة  من  اهلل  عطاه  كٍل 
�ضارعـــــــــينا بحلتـــك  الف�ض�ل  والق�م باخ�انك �ض�اة الزنــــــــــــانيحي�م 
وادعيت عنك اخليل �ضـــــم مدابيــــحي�م انك�ضر رحمي جذبت ال�ضـــــــنينا

ال�ضيخ: �ضالح بن �ضليمان الزكري.  )14(
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�سالة  احلكمة  اأن  كما  املفاليح..  الوجوه  بني  مق�ّسم  الطيب  نعم 
َفات املكارم والرجولة وعلو الهمة لي�ست وقفًا على قوم دون  املوؤمن، و�سِ

اآخرين.. كل عطاه اهلل من هبة الريح.
مل ين�ض ما ُطرح ليلة البارحة من اأحاديث عن اجلن�ض الآخر.. عن 
ن�ساء وبطولتهن ومواقفهن واآرائهن ال�سديدة، نعم اأعجبته ق�سة مزنة 
بقرية  ذويها  اأدبا�ض  على  غارة  وقعت  عندما  املطرودي  من�سور  بنت 
)العو�سزية( بالقرب من مدينة عنيزة اأثناء �سلة اجلمعة، فواجهت 

وجابهت وقاتلت واأعادت الإبل والغزاة خمفورين.
مل ترق لأحد احل�سور يف تلك الليلة ق�سة مزنة فتربم وقلل من �ساأن 
املراأة واأخذ يروي ال�سلبيات وينفي الإيجابيات وهنا اأبدى رجل معروف 
بالو�سطية يف الطرح، موؤكدًا اأن الطيب يكون يف الن�ساء كما يف الرجال 
والعظمة،  فاملثالية،  تاريخ جمتمعاتنا،  العظيمات يف  الن�ساء  اأكرث  وما 
اأتعرفون  فقال:  حكى  ثم  ون�ساء..  رجاًل  الأفذاذ  من  عدد  بهما  حتلى 
حكاية تلك املراأة التي كان لأبيها واإخوتها الثلثة رئا�سة وريادة والذين 
تعر�سوا  اأنهم  اأتعرفون  والعطاء..  والبذل  بالذود عن احليا�ض  ُعرفوا 
فيها  �سارك  الوطي�ض  حامية  معركة  وجرت  اإبلهم،  على  اأغاروا  لغزاٍة 
املوايل واحلا�سية، وكانت النتيجة هزمية الغزاة لكن والدها واإخوتها 
�سعبًا  اإرثًا  لها  وتركوا  واأولده..  الأب  رحل  نعم  وماتوا،  قتلوا  الثلثة، 
وحمًل ثقيًل.. فمن للقيادة، ومن للأجماد، ومن مِلكارم الأخلق.. لقد 

تركوا فراغًا كبريًا وكبريًا جدًا.
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التي تتوقد حما�سًا و�سموخًا، فاأخذت  الفتاة  عظمت م�سيبة تلك 
تفكر كيف تعيد مكانة اأهلها الجتماعية، فلم تر ذلك كارثة ول عقبة 
من  منا�ض  ل  اأنه  قررت  ولذلك  الغاية،  تتحقق  والعزمية  فبالإرادة 

تن�سيب نف�سها حمل اأبيها ففعلت ثم قامت ب�سوؤون الع�سرية.
باأخباره  �سارت  باهرًا  جناحًا  وحققت  �سلبة،  قوية  باإرادة  حتّلت 
الركبان.. الأمر الذي دفع كثريًا من ِعلية القوم للتقدم خلطبتها، ولكنها 
كانت تعتذر للخاطب تلو الآخر.. فما كان من اأحد اأقاربها امل�سنني اإل 
اأن جاء اإليها موؤنبًا وحاّثًا لها على الزواج.. طمعًا يف اأن ترزق مبولود 
�ساألت:  ثم  للنا�سح  اأن�ستت  اآخر حياتها..  ويبهجها يف  رعايتها  يتوىل 
اأبيه؟( فاأجاب:  اأم ا�سم  اأبي  )هل الولد املنتظر اإجنابه �سيحمل ا�سم 
اإنه �سيحمل ا�سم اأبيه. قالت: اإذا كان ذلك فل اأريد زواجًا اإل من رجل 

يحمل ا�سم ع�سريتي.
وت�سرت�سل الق�سة...

كانت العادة ال�سائدة لدى بع�ض البوادي ولي�ض الكل.. اإذا مر�ض 
عند  ُيرتك مبنزلهم  فاإنه  العدوى..  منه  ُتْخ�سى  معٍد،  اأحدهم مبر�ٍض 
جنون من  م�ض  به  الذي  اأما  املوؤونة..  من  �سيئًا  له  ويبقون   رحيلهم 
اإىل  التجار  اأحد  ي�سطحبه  اأن  منه  اخلل�ض  فكان  عقلي..  ْعٍف  �سَ اأو 

مدينة ما ويرتكه  هناك لتنقطع به ال�سبل.
َتَذَكَرت �ساحبتنا ابن عٍم لها يعرتيه �سيء من الق�سور العقلي �سبق 
واأبلغت  وجلبه،  عنه  للبحث  املوايل  اأحد  فاأر�سلت  بغداد..  يف  ُترك  اأن 
قومها باأنها اتخذت قرارًا بالزواج منه.. ل ُحبًا له ول راأفًة بحاله، واإمنا 
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طمعًا يف اأن ترزق باأبناء يحملون ا�سم العائلة ويقومون بواجب القيادة 
والرئا�سة.. فكان لها ذلك، وبعد ما رزقت منه بثلثة اأَبناء طلبت من 
املوىل الذي جلب ابن عمها اإعادته اإىل بغداد.. فاهتمت برتبية اأبنائها 
والريادة  الكلمة  لهم  وكانت  القبيلة،  بني  �ساأنًا  بلغوا  حتى  وتدريبهم 

وا�ستعادِة جمد الآباء والأجداد.
ل �سك يف وجود النوادر من الرجال ومن الن�ساء، وَيْذكر لنا التاريخ 
رن وجه التاريخ..  العربي الإ�سلمي امل�سرق كثريًا من الن�ساء اللواتي ن�سَّ
اأمثال اأم عمارة، واأ�سماء بنت اأبي بكر، واخلن�ساء، وخولة بنت الأزور، 
وغريهن، وما اأرى بطلة ق�ستنا هذه اإل واحدة من الن�ساء العظيمات 

اجلليلت، فقد كانت خري خلف خلري �سلف.
بطلة ق�ستنا كانت قائدة رائدة مدبرة ذات راأي ح�سيف اأثبتت يف 
الأنانية.. �سحت  القيادة والريادة جدارتها.. كانت م�سحية بعيدة عن 
جمد  لتحفظ  عمومتها  اأبناء  من  مبري�ض  وتزوجت  و�سباها  ب�سبابها 
اأبناء الع�سرية.. كانت  اأ�سرتها وع�سريتها فحمل الراية ولدها وهو اأحد 
مربية اعتنت باأولدها ف�سدق و�سف حافظ اإبراهيم عليها عندما قال:

اأعـــــددتـــــهـــــا اإذا  مـــــدر�ـــــضـــــة  اأعـــــــــددت �ـــضـــعـــبـــاً طـــيـــب الأعــــــــراقالأم 

جند  بناتنا  من  العظيمات  عن  والق�س�ض  ال�سواهد  هذه  اأبعد 
املربية.. والزوجة  والبنت  والأخت  الأم  وهي  املراأة  �ساأن  يقلل من   من 

كفى �سلبيات.
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رادعجُاأمل ينهك ال�ضيب الذي حّل نازًل؟ للمرء  اجلــهــل  بعد  ولل�ضيب 

يف  �سارحًا  متوازية..  خطوطًا  الأر�ض  على  بع�ساه  يخط  اأخذ 
متاهات من الأحلم والروؤى.. �ساأنه يف ذلك �ساأن نظرائه بعد اأن طوى 
ع�سرات ال�سنني احلافلة مب�ساهد من اإجنازات ومواقف، وما يروى من 
�سولت وجولت لأمم �سطرها التاريخ وحفظها الرواة.. �سار له منها 
حديث وا�ستمتاع بذكرها.. اأعادته اإىل طوفان من الذكريات واملواقف 
التي اعت�سرت قلبه واأ�سالت دمعه.. بداأت اأعرا�ض العجز والهرم تنه�ض 
ج�سمه النحيل، وتقا�سر نظره، وقل �سمعه، وزاد هزاله، و�سعر ب�سيء 

من غربته وهوانه بني اأهله وقومه.. كل ذلك ب�سبب هرمه.
الق�سايا  والرئا�سة والف�سل يف  القيادة  له فيها  اأيامًا كانت  ر  َتَذكَّ
وي�سرة..  مينة  اأفكاره  به  وذهبت  وامل�سورة..  والراأي  املنازعات  وف�ض 
من  واأ�ساطري  والِقَيْم،  واملواقف  التخيلت  من  الآفاق  يف  به  حملرِّقًة 
املرويات، واأحاديث املجال�ض عن تقومي اأ�سغان الن�ساء وتباين طباعهن، 

وعن قول اأحد ال�سعراء يف رثاء زوجته:
اأربـــع مــا ن�ضيتهقـــالـــ�ا تــــزوج كــــ�د تــدلــه اوتــنــ�ــضــاه اأخـــذت  لــ�  اآه  قلت 

وتقلباتها..  وميولها  احلياة  �سراعات  اإن  لنف�سه:  ويقول  فيعود 
و�سلطة  ورقي  رفعة  من  لها  كان  ومهما  واملنا�سط،  الأوجه  متعددة 
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ونفوذ.. فاإنه ُيقابل هذا �سيء من النحدار والهبوط، ونكران وجحود، 
املعاناة  مقايي�ض  وتتفاوت  اآخر،  جانب  �ساء  جانب  منها  حت�ّسن  واإذا 
التحملية  القدرة  ومن  وال�سعف،  القوة  وم�سادر  الق�سايا،  من طبيعة 
واأعداء  اأ�سدقاء  على  وقفًا  لي�ست  الت�سرفات  وهذه  الإن�سان،  لدى 
عقر  من  اأو  الأباعد  من  ياأتي  قد  مر�سي..  فريو�ض  اإنها  ومناف�سني.. 

دارك، من الأقارب وهذا هو الأدهى والأّمر.
وقدميًا قال حميدان ال�سويعر.. ق�سيدة، منها:

عـــــيالـــه عــنــد  ال�ضـــايب  الــغــربــيتـــرى  مـــــــــــــثل  عــيــالــه  واأم 
لـــــــــــــــبيـــه لـــه  تــقــ�ل  ل  تبيِمـــَنـــ�َّ و�ــس  لـــــــــــه  تـــق�ل  والــيــ�م 
لقــــمـــــــة ردة  يطلــــــــــبها  ــــــلبيلــ�  ال�ضّ ها  يا  خملــــــي  تق�ل 

دخل  الذي  الفحل..  ال�ساعر  الرجل  ذلك  ال�سويعر..  حميدان 
اأبوابه، وخا�ض معارك هجاء ونقد لذع مع قيادات  اأو�سع  التاريخ من 
�سيا�سية وقبلية، واجتماعية، وَتَعر�َض لتهديد ووعيد وت�سريد.. ُي�سارع 
القول..  يف  و�سراحة  وثبات  جاأ�ض  برباطة  القوى  عنا�سر  من  تيارات 
املعاملة  يف  الق�سوة  هذه  اإىل  والعجز  والهزال  املر�ض  حال  به  توؤول 
اإليه من اأهله وذويه، وهذا �ساعر  واملعاناة وال�سكوى من اأقرب النا�ض 
�سعبي اآخر ي�سكو ويتربم من اأبنائه الذين تنا�سوا رعاية وتربية وعطاء، 

وعناية وحدبًا وت�سحيات يقول:
ومــاريطري غذيته فرخ وارجيه قرنا�س بكفي  ري�ضه  على  وامــ�ــضــح 
احلبــــاريي�م احرز ال�ضيدات ما ردلـي را�س ي�ضيد  ل�  طريقه  لعله 
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انح�سارًا  هيبة  لكل  واأن  �سعفًا،  قوة  لكل  اأن  توؤكد  احلال  وها هي 
وزواًل، وما اأكرث من لقيت، و�ساهدت، و�سمعت.. من يقا�سي من هذا 
ال�سلوك املهني من الكثريات من الن�ساء.. ممن كفرن الع�سري، وتنا�سني 
من  لي�ض  املعانني  ومعاناة  وِقوامة..  ورعاية  �سخاء،  من  لهن  ُبِذل  ما 

الزوجات فقط بل من الأولد.
للن�ساء  الإيجابي والإن�ساين  اإىل اجلانب  اأُ�سري  اأن  ول يفوتني هنا 
فهن �سقائق الرجال ومربيات الأجيال، وعامرات البيوت، و�سدق من 
الطيبات  قال: )اإن وراء كل عظيم امراأة(.. لذلك منهن ال�ساحلات 
قومها  يف  القيادة  تولت  من  منهن  اإن  وحيث  الطاحلات..  ومنهن 
واأجادت، واأُخريات حافظن على ِقيم من موروثات اآبائهن واأزواجهن، 
ومنهن من زهدن يف الزواج والإجناب من اأجل رعاية واِلدْين واإخوة، 

ومنهن من اأقمن بيوتًا وحافظن على تاريخ.. لذلك ل يجوز التعميم.
اأما عقوق الأبناء فل يقا�ض على حالة واأكرث، والأح�سن اأن نتذكر 

دائمًا اأّن ثمة اآباء يعينون على الرب واآخرين يعينون على العقوق.
قال تعاىل: }وَإِن جَاهَدَاَك عَلى َأن ُتشِْرَك بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ َفالَ ُتطِعْهُمَا 

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا{))1(.

 واخلطاأ قد يقع من املراأة اأو الرجل ومن البن اأو البنت وليت كل 
يراجع نف�سه ويقف عند حده.

اللهم الطف و�سامح.. اإنك غفور رحيم.

�ض�رة لقمان اآية )15(.  )15(
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الندرة والنوادر، وامليزة والتمّيز.. اأو�ساف لها ع�ساقها وروادها، 
�سلبة  اإرادة  توفر  ت�ستلزم  �ساقة  وطرق  ثقال،  واأحمال  اأعباء  ولتلك 

وتطلعًا اإىل العل و�سعيًا حثيثًا لتحقيق تلك الطموحات.
 يحلو احلديث عن م�ساهري من الن�ساء وما حققن من �ِسرَي ومواقف 
وت�سحيات، لقد مّر بخاطرة �سابقة.. عن نوادر من الن�ساء وبطولتهن 
)راأيًا، و�سجاعًة، وت�سحيًة، وح�سن ت�سرف(.. فتواردت خواطر اأ�سبه 
بعربات قطار تتتابع، ولعلي اأقف ممعنًا النظر يف م�سار اإحداهن.. تلك 
املراأة التي جمعت بني اأ�سالة الراأي، والت�سحية يف �سبيل �سمعة اأ�سرتها، 

واملحافظة على متا�سك كيانها وموا�سلة بناء فو�سلت جمدًا مبجد.
هناك رجل توفيت زوجته وله منها ولدان �سغريان.. كربت م�سيبته 
اأّل يتزوج حتى يتجاوز ولداه مرحلة  وعظمت مهمته، واآىل على نف�سه 
الطفولة.. ليتوىل بنف�سه رعايتهما وتربيتهما.. فكان له ذلك، وبعد بلوغ 
اأ�سغرهما الرابعة ع�سرة من عمره تزوج امراأة من بيت كرمي.. رعت 

�سوؤون منزله، وكانت خري خلف خلري �سلف.
اأموره  ُلَحت  و�سَ التجاري،  ن�ساطه  زاد  وابنتني..  بولد  منها  رزق 
بامتلكه قطيعًا من املا�سية وعددًا من الإبل، و�سارت له وجاهة لدى 

قومه وجماعته.
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رًا وامراأة غريبة عن  اأَجُلُه، وخطفتُه يد املنون خملفًا ُق�سَّ َعاَجَلُه 
الأ�سرة فا�ستوىل ابناه الكبريان على موروث الأب من املا�سية والإبل.. 
و�سرعا  �سجر(  ول  ماء  ل  احلوا�سل  )زغب  لهما  اإخوًة  ُمتجاِهَلنْي 
دوامة  يف  مت�ساغلنْي  اأو  من�سغلنْي  وقرو�سها..  املزارع  طفرة  موجة  يف 

م�ساريع زراعية واأرباح منتظرة.
ابن �سقيقتهم ملطالبة  ال�سغري فحاولوا حتري�ض  اأخوال  جاء دور 
اأخويه بحقه وحق اختيه من مرياث اأبيهم، وتقدمي �سكوى �سدهما لويل 
الأمر.. لكن الأم ا�ستنكرت هذه امل�سورة من اإخوانها وهذا التحري�ض 
لإ�سعال نار الفتنة بني اإْخوان، ثم طلبت من اإخوانها الن�سراف وعدم 

التدخل بني ولدها وبني اإخوته من اأبيه.
على  اأ�سارت  زمن  وبعد  وجتملت  وحتملت  و�سربت  الأم  افتقرت 
ابنها اأن يبحث عن م�سادر الرزق بال�سفر اإىل الكويت ليلتحق بجماعة 
له هناك كي ُي�ساعدوه يف احل�سول على وظيفة، وحتققت له هذه الأمنية 
حامًل  زيارة  يف  جاء  غيابه..  من  �سنة  وبعد  جندي،  بوظيفة  فتعنّي 
لوالدته و�سقيقتيه بع�ض الهدايا، وبعد الفرح وح�سن ال�ستقبال.. �ساألته 
والدته: اأين هدايا اأبناء اأخويك؟ عليك ب�سلة الرحم.. فوعدها اأنه لن 

ين�سى ذلك يف الزيارة القادمة اإن �ساء اهلل.
اأحواله حيث ح�سل على م�سدر  وم�ست �سنوات حت�سنت خللها 
ال�سيارات..  مبعار�ض  وال�سراء  البيع  تعاطى  لقد  راتبه..  خلف  دخل 
الكويت وتطور و�سعه املادي  اإىل  نه من نقل والدته و�سقيقتيه  َمكَّ مما 

واملعنوي والجتماعي.
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م�ساريع  يف  يوفقا  مل  اإذ  اأحوالهما  �ساءت  فقد  لأبيه  اأخواه  اأما 
ورمبا  وامل�سلك  النية  �سوء  مع  والإهمال  اخلربة  لعدم  نتيجة  الزراعة 
�ساعف  مما  اإدارة..  ول�سوء  جاهلة  �سائبة  عمالة  على  لعتمادهما 
الإنفاق وقلل الإنتاج.. ثم تراكمت الديون عليهما التي اأثقلت كاهليهما، 

فطوردا ولوحقا من الدائنني.
باأخويه،  متر  �سعبة  مالية  ظروفًا  اأن  والدته  اأبلغته  يوم  ذات 
فاأحدهما م�سجون مبدينة الريا�ض، والآخر متخٍف باملنطقة ال�سرقية، 
واأ�سارت عليه اأن يلحق بهما ويحل م�سكلتهما، وب�سخو�سه اإىل الريا�ض 
وجد الأخ ال�سجني مطالبًا مببلغ �ستمائة األف )600.000( ريال.. فقام 
بت�سديدها واإطلق �سراحه، واأخذ يبحث عن اأخيه الثاين، وبعد العثور 
األف  اأربعمائة  جتاوز  والذي  منه  املطلوب  املبلغ  مقدار  ومعرفة  عليه 

)400.000( ريال.. و�سدد الدين عنه.
اإن الرتبية احلقة التي غر�ستها الأم الفا�سلة يف ولدها اآتت اأكلها 
وثمارها، فلم ت�ستل �سخيمة ال�سغن من قلب ولدها فح�سب بل وجهته 
الأم منوذجًا  بالإح�سان ل بالنتقام ف�سارت هذه  الإ�ساءة  اإىل مقابلة 
لف�سليات الن�ساء تتحدث الركبان عنها وعن ولدها.. وما اأكرث الأفا�سل 

من ن�سائنا وهلل احلمد.
اإن هذه املواقف والأحداث.. اختبار ملعادن َخِفيَّة كامنة، وما اأكرث 
املعادن النقية التي مل ُيتح لأحٍد الك�سف عنها، وعن ذلك املخزون من 
املواهب والقدرات العقلية والفكرية يف روؤو�ض الكثري من الن�ساء.. اإنهن 
والإخوان  الآباء  من  فلهن  الأجيال..  ومربيات  الرجال  �سقائق  حقًا 

والأبناء ُجلُّ الحرتام وخال�ض الدعاء.
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)26( متى يصحو الغافل

هوائه  ون�سمات  بالغيوم  م�سبع  يوم جميل  ذات  فراغه ع�سر  بعد 
املنع�ض للنف�ض.. اأراد اأن يخط بقلمه خاطرة تروي عط�سه وت�سبع نهمه.. 
فتزاحمت على ذهنه اأفكار متعددة ومتباينة.. كلها جديرة بالتدوين.. 

فحاور وردد قول ال�ساعر:
فـــمـــا يـــــــدري خــــرا�ــــس مــــا يــ�ــضــيــدجُتـــكـــاثـــرت الـــظـــبـــاء عـــلـــى خــــرا�ــــٍس

اإنها �ساعات واأيام واأ�سابيع و�سهور تتتابع لتم�سي �سنوات هي من 
عمر الإن�سان.. فهل يحا�سب نف�سه فيم ق�ساها وكيف اأم�ساها، وما هي 
حم�سلته، وكيفية ا�ستثماره لها.. اإنه الوقت يجري وعقارب ال�ساعة ل 

تتوقف، وكما قيل )الوقت كال�سيف اإن مل تقطعه قطعك(.
يقول ال�ساعر اأحمد �سوقي:

غابـــــــاومــــــــا نــــيــــل املـــــطـــــالـــــب بـــالـــتـــمـــنـــي ــا  الــدنــيـــ تـــ�ؤخـــــــذ  ولـــكـــــــْن 

يختزن املرء يف جمجمته الكثري من اخلطط وامل�سارات التي �سوف 
ي�سلكها، وُطموحات َي�ْسَفُعَها باآمال واأماين، ورغبة يف حتقيق اأمور دون 
ي�سعى يف  ل  وكيف يجنى من  ومثابرة،  وعناء و�سرب  وبذل جهد  �سعي 

اأر�سه ويبحث عن رزقه.. اأمل ت�سمع قول ال�ساعر:
اليب�سترج� النجاة ومل ت�ضلك م�ضالكها على  ل جتري  ال�ضفينة  اإن 
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جميل يا بني اأن ُتخطط واأن تر�سم تطلعاتك على الورق.. ثم ُتتابع 
والعقبات، ومن�سبطًا وموؤديًا كل واجباتك  املعوقات  اآخذًا بح�ساب كل 
باذًل  والِقَيْم..  للمثل  وممار�سًا  الجتماعية،  علقاتك  على  وحمافظًا 
النف�ض واجلهد واملال.. لتعطي انطباعًا ح�سنًا، و�سلوكًا �سادقًا، وذكرًا 

يبقى، وعمًل �ساحلًا تلقى.
ر نف�سي واأ�ستنه�سها لتفيق من غفلتها..  اأيها الأبناء الأعزاء: اأُذكرِّ
وماذا يجب  ر�سيد؟  ا�ستودعناها من  ماذا  باأيام خلت..  ركم  اأُذكرِّ كما 
مبا  ونعتني  نبذر  اأن  علينا  اهلل،  �ساء  اإن  قادمة  لأيام  نعمل  اأن  علينا 
ويحا�سبها،  بنف�سه  يخلو  منا  من  ح�ساده..  يوم  بثمره  لياأتي  نزرعه.. 
ويت�ساءل عن ما�سي اأيامه ماذا عمل، وما هي ا�ستعداداته لأيام اآتية، 

وماذا عليه من واجبات لإخوان واأبناء واأقارب وجمتمع.
تلك ت�ساوؤلت.. لو اأخذ بها كل منا وتابعها بعزم واإ�سرار وبح�سن 
نية.. لتحققت له باإذن اهلل اأمور ومتطلبات كثرية.. لكن هيهات ُيجدي 
ال�ستنها�ض ل�سريحة من ال�سباب ممن اأخذتهم املتعة واللهو وال�سرتخاء 

فغفلوا وناموا ومل يفيقوا، يا ليتهم يعون قول ال�ساعر ال�سعبي:
يــــــه ت�ضحِّ والليالــي  يــرقــد  منــــــاديخــلــ�ه  بــلــيـــــــــــا  نــ�مــه  مـــن  يــقــ�م 

ويا  اهلل  �سمح  ل  الفواجع  على  ي�سحوا  واأل  يحتاطوا  اأن  اجلميل 
ليتهم ي�سمعون قول الآخر فيتعظوا:

بالن�م الن�م  واحلــق  َقيِّل  اأو  ر  فِّ مــا دام بقعا مــا خــذت لــك ع�ضاها�ضَ

والأجمل اأن ينتبهوا من غفلتهم حتى ل تهوي عليهم هموم الأيام 
اأخذ  اإذا  بالركب..  اللحاق  يكون  متى  ُترى..  والإيلم.  التوبيخ  بع�سا 
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ال�ساب بالنوم ومتع احلياة.. متغافًل عما ينتظره من �سلوك خط طويل 
مليء بالعرثات والأ�سواك، ومفاجاآت الأيام واأحداثها، وما ُيرجى منه 
نومه  ُيتابع  ُيرْتك  وكيف  واجتماعية،  وم�ساهمة عائلية  بواجب،  القيام 
ا�ستنه�سا  هل  قال،  مبا  ال�ساعران  اأ�ساب  وهل  الليايل،  ُتوقظه  حتى 
الهمم فاأفاق ال�سباب من الغفلة اأم بقوا �سادرين.. اإذا مل ي�سحوا الآن 

فمتى ي�سحون؟!
لقد غاب عن هذا ال�سباب اأمور كثرية وم�سوؤوليات عديدة، واإذا مل 
ينتبه �سيبقى مع اخلوالف يندب حظه ملقيًا اللوم على من حوله.. ما 
اأكرث ملماتنا وجدلنا مع فلذات اأكبادنا، وكيف بهم اأمام متغريات هذا 
الع�سر وامتزاج احل�سارات وثقافاتها، وو�سائل الرفاه والرتفيه.. فهل 

لنا من طريق ن�سلكه غري امللم؟! 
من  الألباب  ذوي  من  كبرية  �سريحة  روؤية  يف  يكمن  العجب  اإن 
ال�سباب.. �سائرة وراء املتعة والأن�ض وامللذات، ومتابعة ف�سائيات ماجنة، 
وذرع ل�سوارع ومعاك�سات، وت�سكع وارتداء األب�سة من املو�سات الدخيلة، 
املمقوت..  ال�ساذ  لواقع حالهم  اإدراك  اأو  و�سهر وم�سايقات دون حياء 
ومتغافلني  واملخاطر،  باملفاجاآت  مليء  غٍد  من  ينتظرهم  ما  متنا�سني 
ر  ن�سمرِّ اأن  منا  تقت�سي  م�ستجدات  ملواجهة  واملعرفة  بالِعلم  الت�سلح  عن 
عن �سواعدنا واأن ن�سعى ونعمل من خلل تخطيط وم�سار �سليم.. علمًا 

واآدابًا و�سحبة اأماجد.
يقول ال�ساعر احلكيم:

اأعـــــداءجُالــعــلــم زيـــن وخـــر الــنــا�ــس يطلبه الــعــلــِم  لأهـــل  واجلــاهــلــ�ن 
الــنــا�ــس مــ�تــى واأهـــل الــعــلــِم اأحــيــاءجُفــعــ�ــس بــعــلــم ول تــبــغــي لـــه بــــــــــــــدًل
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كيف بهوؤلء الن�ضء يتخاذلون اأمام معطيات متاحة لهم من اأمن وغذاء 
و�سحة وتعليم و�سعي يف مناكبها.. تلك واهلل الغفلة واجلحود والع�سيان.. 
اأعاذنا اهلل من �سرور اأنف�سنا، و�سيئات اأعمالنا. اإنه جواد كرمي.. اأرجو اأن 

ي�سمعوا الن�سح ويعملوا به واأل ينطبق عليهم قول القائل:
فلم ي�ضتبين�ا  الن�ضح اإل �ضحى الغدحمــ�ــضــتــهــم نــ�ــضــحــي مبــنــعــرج الــلــ�ى

قد  الأوان  يكون  حيث  جتدي  ل  الغد  �سحى  يف  الن�سح  فا�ستبانة 
فات واخل�سارة قد حتققت.
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فاإنــه اجلمــيل،  ال�ضرب  مــن  �ضبـــرهاأنــفــق  من  منفق  فقراً  يخ�س  مل 
لـه �ضفه اجللي�س وقل  واإن  بجُهْجــــــرهواْحــلجُــْم  اأتــــاك  اإذا  املــقــال  ــ�ــضــن  حجُ

ا�سطرامًا  تزداد  ثم  ال�سرر..  م�ست�سغر  من  وتكرب  النار  ت�ستعر 
تواقون  الأ�سرار  من  بع�سًا  اأن  اإل  ذلك  وما  موقديها،  بفعل  وانت�سارًا 
باآلم  والت�سفي  الفنت  اإثارة  حب  من  عليه  ُجبلت  وما  ال�سر،  لنزعات 

الب�سر ودعم ال�سوء بالأ�سواأ.. تلك حال الكثريين من الطغام. 
و�سدق من قال يف هوؤلء:

يعلم�ا كذب�ااإن يعلم�ا اخلر اأخف�ه، واإن علم�ا واإن مل  اأذاعــ�ا،  �ضراً 

اأولئك ل ي�سغون اإىل عقل ول ي�ستمعون لن�سح.. ديدنهم هواهم املتبع.
كان لرجل ظروف خا�سة تكالبت عليه الهموم بعد وفاة والديه.. 
ال�سح  اأع�ساء ج�سمه وعا�ض طفولة طغى عليها  بع�ض  وعانى من فقد 

والفاقة، لكن �سريته كانت عامرة بالقيم وال�سلوك ال�سوّي.
به  تطورت  ثم  وهو �سغري..  ال�ساأن  �سغار  اأي  )البهم(  رعى  لقد 
العمل  ن نف�سه على حب  ثّم وطَّ الزمن،  الغنم ردحًا من  احلال فرعى 
خلل م�سار حياته.. ل�سعوره بوحدته وعزلته.. ومما كان ي�ساعف اآلمه 

روؤيته لأقران توفرت لهم عنا�سر الرعاية والت�سجيع املعنوي.
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ول  ذلك  يتلقى  كان  �سده،  العداء  ممار�سات  من  احلزن  ه  اأم�سّ
ي�ستطيع الحتجاج لعجزه وخوفه.. لكنه من خلل روؤياه و�سماعه لكثري 
الفكر.. �سار عقله يختزن جميل احلكم وطيرِّب  الكلم وَنريرِّ  من جزيل 
امل�سار  هذا  وِبَطرقه  فقده،  عما  التعوي�ض  لذلك  دافعه  ولعل  القول، 
فكرث  للأقران..  ال�سريفة  املناف�سة  دخول  له  وحتقق  اأحواله  حت�سنت 
ح�ساده، وُجوِهر بالعداوة فقابل ذلك ب�سرب وحكمة واحتمال.. م�ستمدًا 

العون من اهلل ثم من خمزون جتاربه.
تزوج يف �سن متاأخرة، ورزق بعدد من البنات، وكان َيحلُم باأن يرزق 
بابن يكون امتدادًا لتاريخه، ومل تتحقق هذه الأمنية لتوقف زوجته عن 
بناته  اأم  لزوجته  وتقديرًا  حبًا  باأخرى  يتزوج  اأن  عليه  وعزَّ  الإجناب، 
جعل  املنعم  لكن  وال�سراء..  ال�سراء  يف  له  عونًا  زالت  وما  كانت  التي 

العو�ض يف اأزواج بناته الذين تناف�سوا يف خدمته وك�سب وده.
قادم  واعد  مل�ستقبل  يختطه  مبا  التفكري  هو  ال�ساغل  �سغله  كان 
فكرة  له  فجازت  واملعنوي..  املادي  العمران  اإعلء  يف  منه  اإ�سهامًا 
اأن  راأى  العام..  النفع  ي�سوقه  كان  وملا  تنموية،  اأبعاد  ذات  ا�ستثمارية 
القريب  به  اأُعجب  الذي  احليوي..  امل�سروع  ذلك  وقومه يف  هو  يتو�سع 
و�سهد له البعيد.. م�ست �سنون وهو اآخذ يف النمو والزدهار، و�ساحبنا 
ُي�سارع حتديات من التجريح وم�ساعي الإحباط التي ما فتئت تتجدد 
وتتنوع بفعل انعزالية جماعة من ربعه ابُتِليْت بحب الهدم والتقوي�ض، 

م والتحري�ض. والذَّ
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وكان ُيعّزي نف�سه ويوا�سيها بقول ال�ساعر:
النف�س فيما تريده بعد بذل  ــــّر الــَعــتــب حـــني اجُثــــــــــــــــــــابجُاأمــن  اجُثـــــاب مبجُ
ولــيــتــك تــر�ــضــى والأنــــــام ِغــ�ــضـــــابجُفــلــيــتــك حتــلــ� واحلـــيـــاة مــريـــــــــــــــــرٌة

وكم  معاقني  اأعان  فكم  ومتنوعة  كثرية  اخلري  بذل  يف  م�ساعيه 
اأوًل  نف�سه  باإ�سلح  ال�سر  تيار  متحديًا  حتّمل..  وكم  وكم  اأيتامًا  رعى 
ثم بلني كلمته، وت�ساحمه، والتما�ض العذر، حمت�سبًا وداعيًا لهم بالعفو 
والغفران.. لقد عانى ُمّر العتب و�سخط القول.. فتمثل ن�سح اخلليفة 
املن�سور لبنه املهدي: اعلم يا بنّي اأن ر�سا النا�ض غاية ل تدرك فتحبب 
مو�سع  باأف�سالك  واق�سد  بالأف�سال،  اإليهم  وتودد  بجهدك،  اإليهم 

احلاجة منهم.. وليتك ت�سلم.
جناحات  ذلك  اَحَب  و�سَ اأح�سن،  اإىل  ح�سن  من  اأموره  �سارت 
ٍز ووافر.. متثل ذلك يف اأرباح �سنوية،  ل�ستثماراته.. يف حتقيق عائد جُمْ
وارتفاع يف قيمة ممتلكاته، ومدخرات ملن ياأتي من بعده، وما زال �سامدًا 

و�سابرًا كالطود اأمام احلا�سدين ومن �سغلوا باأذية الآخرين...
ومع اأن ال�ساعر يقول:

يـــهـــدمجُمــتــى يــبــلــغ الــبــنــيــان يـــ�مـــاً متــامــه وغــــــرك  تــبــنــيــه  كـــنـــت  اإذا 

اإل اأنه كان يتحدى الهدامني الذين مل ي�ستطيعوا تقوي�ض اأي �سيء 
يف حياته لكن الفاجعة جاءت بعد وفاته.. عندما نعاه القوم وتذكروه مع 
مرارة اأيامهم، ومَتّزق ك�ساوؤهم الذي حتلُّوا به طيلة حياته، لقد اأ�سّروا 

الندامة ولت حني مندم.
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وما  قدرهم،  هذا  كان  من  اأحوال  هي  وتلك  امل�ساهد،  هي  كثرية 
ذلك النفور والولوغ يف ال�سر اإل اإفرازات اأمرا�ض ا�ستوطنت يف نفو�ض 

�سقيمة كانت مرتعًا واأر�سًا خ�سبة للعلل والنحرافات اخلبيثة.
اأخاطب  اأن  يل  هل  النبيل  الرجل  هذا  ق�سة  اأ�سمعتكم  اأن  وبعد 

اأبنائي وبناتي يف هذا الوطن فاأقول:
اأيها الأبناء والبنات.. ممن ينتمون لهذا الوطن املعطاء.. اإن يد اهلل 
و�سمو،  بتجرد  بالنف�ض وحما�سبتها  واإنها فر�سة للختلء  مع اجلماعة 
الدنايا  عن  فنرتفع  ال�سوي  الطريق  لأنف�سنا  نختار  اأن  علينا  ثم  ومن 
بتعا�سد  وعمًل..  قوًل  والأجماد  املعايل  اإىل  ونتطلع  الأمور  و�سغائر 

وتكاتف وحب ووئام. 
واهلل من وراء الق�سد.
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)28( نحو تماسك أسري

ـــبـــابـــــــــــاراأيــــــت الــ�ــضــيــب لح فــقــلــت: اأهــــًا وودَّعــــــــــــتجُ الــــغــــ�ايــــة والـــ�ـــضَّ
ــــــــن ـــ راأيـــــــــت مـــــن الأحــــــبــــــة مـــــا اأ�ـــضـــابـــاومـــــا �ـــضـــّيـــبـــت عــــن ِكـــــــربٍ، ولــكـــ

ي�سكو الأولد من كرثة �سرود والدهم، واإ�سغال فكره باأمور وهموم 
ل متت لأو�ساعهم اأو م�ستقبلهم باأية �سلة، ويت�ساءلون عن اأ�سباب ذلك 

وهو املوفق يف حياته واملي�ّسرة اأموره، فريد هذا الت�ساوؤل بت�ساوؤل:
ماذا يفعل بخواطر تتوارد يف ذهنه م�سحونة برتاكمات من حوادث 
كاأن  عمره،  من  متباينتني  مرحلتني  معاي�سته  وعن  وجمرياته،  الزمن 
املرحلة الأوىل من مرويات تاريخ اأو حديث اأجداد، اأما املرحلة الثانية 
فامتازت بهذا التغري الكبري الوا�سع واملت�سارع يف خمتلف مناحي احلياة 
من تطورات اإيجابية مذهلة، كان لها ثمن باهظ، فقد اأفرزت فقدان 

ًا عنيفًا. بع�ض الِقَيْم املوروثة اجلميلة، وهّزت فينا الأ�سالة هزَّ
وما  ومو�سوعًا،  وزمانًا  مكانًا  واأ�سبابها..  املتغريات  هي  كثرية 
يواجه املرء من حتديات يف حياته اليومية، ومعاجلته كثريًا من الأمور 
من  لديه  وما  الفكرية،  وقدراته  مفهومه  الأ�سري ح�سب  امل�سا�ض  ذات 
وعلى  عليه  ما  تنامي  اإىل  املتغريات  هذه  به  وتذهب  وجتربة..  خربة 
وتاأخذه والتوا�سل،  ال�سلة  من  وتبعات  وواجبات  حقوق  من   غريه 

إىل قوله: ت�ساوؤلته ا
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وروابط  مب�ساغل،  ويتذرع  ليله،  على  ُيغني  لقيت  من  اأكرث  ما 
عمل، وعلقات اجتماعية، وتربية اأبناء، ودرا�سة، ورعاية منزل.. طلبًا 

للنفكاك من الواجبات الأ�سيلة.
اأمر طبيعي اأن ت�سمع مثل ذلك وما تفرزه متطلبات احلياة.. فكلما 
تر�سخت البنية التحتية يف البلد، وحت�سن دخل الفرد، وتوافرت عوامل 
الأمن وال�ستقرار.. كلما كرب حجم امل�سوؤولية، وتعددت اأوجه الن�ساطات 
وامل�ستلزمات اليومية، وبالتايل.. ُيربمج الإن�سان وقته وفق هذا امل�سار.. 
لإجناز ما ي�ستطيع اإجنازه، وما ُيقابله من ن�سوء عوائق وحواجز تزيد 

من مهماته اليومية. 
التعقيدات  يف  تزيد  التي  الأعمال  من  تراكمات  ن  ُيَكورِّ ذلك  كل 
يجعل  ثقل حملها.. مما  من  املرء  فيتربم  اليومية،  واملتاعب  النف�سية، 
توا�سله مع والديه واإخوانه واأخواته واأقاربه وجماعته يتقل�ض مع مرور 
الأيام وال�سهور.. رمبا يوؤدي ذلك اإىل انقطاع وهجران.. يكون تاأثريهما 
كبريًا على النا�سئة التي هي اأحوج ما تكون لتنمية العلقات الجتماعية، 
الأقارب  حق  قيل:  وقدميًا  الأرحام،  و�سلة  الأ�سرية  الروابط  وغر�ض 
كاأن هذه  وللأ�سف  الأ�سغر،  الأكرب على  الأ�سغر للأكرب، وحنو  اإعظام 
الأمور اأ�سبحت اأثرًا بعد عني.. وماذا نفعل بقول ر�سولنا �سلى اهلل عليه 

و�سلم: )حق كبري الإخوة على �سغريهم كحق الوالد على ولده(.
اأّل ت�سمحل ول تذوي.. نعم كثريون من ي�سكون من  اأ�سالة نرجو 
العائلي،  والتفكك  اجلفاء  من  اأبعاد  لها  التي  اخلطرية  الظاهرة  هذه 
وكثريًا ما ن�سمع باأن َقريَبنْي جمعهما جمل�ض واحد.. ل يعرف الواحد 

منها الآخر.. واخجلتاه.
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يراعي  ل  الذي  والتطور  الرفاه  اإفرازات  من  هذه  اأن  �سك  ول 
موروثاتنا وان�سغال اجلميع يف اأمور دنياهم، وما يتبعها من غفلة ولهو 

و�سفر وبرامج متلأ الوقت من غري طائل.
لكن باملقابل فاإن ظاهرة ال�سناديق الأ�سرية التي بداأت تنت�سر بني 
�سريحة  تنبهت  لقد  اخلطاأ..  معاجلة  وحتاول  ثمارها..  اأعطت  الأ�سر 
البعيد  قّربت  والعائلت  للأ�سر  �سناديق  فاأن�ساأت  املجتمع  �سرائح  من 
وو�سلت القا�سي فعملت على مّل ال�سمل وعلى الرتاحم والرتابط وحتقيق 

التلحم الأ�سري، فعادت الأ�سالة واأُحيي املوروث.
وقت  بني  تن�ساأ  التي  املعوقات  من  التوجه  هذا  يخلو  ل  هذا  ومع 
واآخر فت�سع العراقيل.. حمدثة تيارات من ال�سخط والتقوي�ض والعناء 
النف�سي.. فيت�سدى لتحقيق الطموح رجال موؤمنون ب�سلمة ونقاء هذا 
التوجه.. ممن وهبهم اهلل حب اخلري وفعله وقوة ال�سرب والحتمال، 

وحلمًا يغلب على �سفاهة.
للخطاأ  معر�ض  نوعه  كان  مهما  جماعي  عمل  اأي  باأن  علمًا 
والتجاوزات.. لكن املهم يف ذلك �سلمة الق�سد.. والأخذ يف العتبار 
فكري  و�سعور  ماألوف..  طبيعي  اأمر  الظواهر..  هذه  مثل  حدوث  اأن 
ين�ساق وراءه اأ�سخا�ض ذوو �سرود فكري واأمزجة �ساذة.. فيعتمد حامل 
الراية على الباري عزَّ وجّل الذي يجزي اأح�سن اجلزاء على ح�سن النية، 
جّنب اهلل اجلميع مزالق ال�سوء، وهداهم خلري الأعمال.. الباعثة على 
حتقيق املبادئ الإن�سانية التطوعية ذات املنافع العامة والتوجيه الرتبوي 

ال�سليم.
واهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
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ل الأقــــــــ�ال بــعــــــــــــــدي ــــبــــدِّ ـــَت تجُ ـــْل ــبجَُظـــلَ ـــ ـــ ــْي ويــبــلــغــنــي اغــتــيــابــك وهــــ� َع
لــ�ــضــاٌن فــلــي  �ــضــئــت يفَّ..  مـــا  ـــــبجُفــقــل  ـــ ـــ ـــ ـــــك رطـــ َمــــلــــيء بـــالـــثـــنـــاء عــلــيـــ
ــٍم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاٍف وظــلـــ ــبجُوعـــاِمـــْلـــنـــي بـــاإنـــ�ـــضــــ جتـــــدين يف اجلـــمـــيـــِع كـــمـــا حتـــ

وتنحجب  العتمة،  وتظلم  العوا�سف،  وتثور  الدخان،  يت�ساعد 
ال�سلوكيات، وتزداد  ال�سيطرة على  النفو�ض، وت�سعف  الروؤية، وحتتقن 

مرارة الت�سرف، ويعّم فقدان الوعي.
رو�ض  يف  �سائكة  نباتات  اإىل  حتولت  وجماعات  اأفراد  حال  تلك 
ُمْرِبع.. هذا الرو�ض الذي تزينه الورود والزهور له ع�ساقه من راغبي 
املتعة وال�ستمتاع.. لكن كيف يكون ا�ستثمار الزهور املحاطة بالأ�سواك.. 
النحراف  اأ�سحاب  من  ب�سر  حال  اإنها  اأذاها..  ي�ستد  التي  الأ�سواك 

الفكري ال�ساذ و�سوارده.. ممن ابتليت بهم اأقوام وجمتمعات.
يف  تناق�سات  من  يراه  ما  على  اأفكاره  بظلل  وُيلقي  يفكر  اأخذ 
الألفاظ.  و�سوء  اجلارح  النقد  ومن  ومع�سوله،  القول  وحلن  املفاهيم 

فردد قول حكيم:
التي  املوح�سة  امل�سالك  فيه من خطل، ومن  الذي يدري مبا  )من 

اتخذها طريقًا.. ليت املنحرفني يدرون ويحا�سبون اأنف�سهم(.
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اإن اختلف وجهات النظر، وتباين الروؤى.. من الظواهر الطبيعية 
وما اجلدال واحلوار اإل �سنة من �سنن اهلل يف خلقه لقوله تعاىل:

َّتِي ُتجَادُِلكَ فِي َزوِْجهَا وََتشَْتكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ َتحَاوُرَُكمَا  }َقدْ سَمِعَ اللَّهُ َقوَْل ال
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِريٌ{))1(.

خرّي  م�سعى  وهو  الهدف،  وحمقق  الثقافة  لغة  املو�سوعي  والنقد 
وحتويلها ال�سلبية  امل�سارات  لت�سحيح  اجلهود  ت�سافر  على   يعمل 

اإىل اإيجابيات.
لكن النقد الهدام اللذع، وطل�سم القول واإخفاء احلقائق.. اإفراز 
َيحرق �ساحبه وهذا ل  الذي  الدفني  ة واحل�سد، واحلقد  الَغرْيَ لدوافع 
ي�سّر، لأن احلا�سد احلاقد لو برئ من حقده وح�سده لكان ع�سوًا نافعًا 

يف املجتمع، فاإذا اأحرقه ح�سده خ�سر املجتمع اأحد اأفراده.
لكن ما احليلة وال�ساعر يقول:
اإماتتها تــرجــى  الـــعـــداوات قــد  اإل عــــداوة مــن عــــاداك عــن َحــ�ــَضــِدكــل 

نعم ما احليلة وقد و�سع احلاقد اأ�سابعه يف اآذانه وا�ستغ�سى ثيابه 
لأنه ل يريد اأن ي�سمع خريًا ول يريد اأْن يرى جميًل:

كـــــرت به ذجُ اإذا �ــضــمــعــ�ا خــــراً  اأذنــــ�ا�ــضــٌم  بــ�ــضــ�ء عــنــدهــم  كـــــرت  ذجُ واإن 

اإن النقد املو�سوعي منهج �سليم وطريق قومي، وم�سلك من م�سالك 
بخ�سائ�ض  وُي�سيد  وُيثني  عد،  وال�سَّ اخلري  بفواحت  َيْبَداأ  ال�سرفاء.. 
ال�سخ�ض املنقود وماآثره.. ثم ُيبنيرِّ وجهة نظره التي يراها دون تع�سب 

�ض�رة املجادلة الآية )1(.  )16(
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لراأي.. متخذًا اأ�سلوب الدعوة باحل�سنى ولني الكلمة، وم�ساهمًا باإ�سافٍة 
جميلٍة ومفيدة ومبينًا للأخطاء للت�سحيح ل للت�سهري.

واإظهار  امل�سيئة  اجلوانب  اإخفاء  فهو  واحلقد  ة  الَغرْيَ نقد  ا  اأمَّ
ال�سحيح م�سوهًا وت�سفيه الآخر، وهذا اأ�سلوب العاجز املفل�ض الكا�سف 
قواعد  عن  البعيد  و�ساقطه..  القول  ننت  من  وملكنوٍن  و�سعه،  حلقيقة 
للقذف  وجلوئه  الناقد  خ�سران  اإل  ذلك  وما  النف�ض،  واحرتام  الأدب 
وال�ستم والتجريح.. وجحد للمعروف واملاألوف، ونكران للجميل، وك�سف 

عن ال�سوءات.
والقارئ،  ال�سامع  من  املقبولة  غري  النتقادات  اأن  احلا�سد  وفات 
غري  خبيثة  نوايا  تعك�ض  اإمنا  خا�سة..  م�سالح  اأو  باأهداف  واملوحية 

خافية على كل ذي لب.
ليعلم احلا�سد اأن النقد َيْبِني ول يهدم، وُي�سيف راأيًا تنويريًا، ول 
�ض، يديل باحلجج ل باأوهام واأقوال غري �سحيحة يفرغها من خلل  ورِّ ُيَقَ

خواطر ل يعي م�سمونها، ول يدرك مفهومها.
لقد �سّور اأبو ذر ر�سي اهلل عنه حال لئيم م�ستهرت مندفع بال�سب 

وال�ستم، وحال عاقل عامر ال�سمري بهذه الرواية:
اأبا ذر.. فقال: يا هذا ل تغرق يف �ستمنا، ودع لل�سلح  �ستم رجل 
اأن نطيع اهلل  باأكرث من  فينا  نكافئ من ع�سى اهلل  فاإننا ل  مو�سعًا.. 

فيه.. فهل من م�ستفيد، وهل من متعظ.
هذه  يتخذ  جعلته  التي  هي  احلا�سد  لدى  النتقام  خاطرة  اإن 
الو�سيلة.. هي التي اأوجدت يف نف�سه وح�سة بينه وبني النا�ض، ول �سيما 
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اأهل اخلري وال�سلح، كما اأوجدت ظلمة يف قلبه، اأعمت ب�سريته فتاه 
راأيه وعادى الآخرين واأ�ساء للنا�ض فا�ستوح�ض.

مــنــي فــا�ــضــتــ�حــ�ــضــت  اإيّل  ولــــــ� اأحـــ�ـــضـــنـــت اآنــــ�ــــضــــك اجلــمــيــلاأ�ـــــضـــــاأت 

للجميل رونق، للجميل األق، للجميل بهجة نور.. فلنعد اإليه.
ي�ستنري  الإميان  فمع  الإميان..  مع  الرديئة ل جتتمع  اإن اخلواطر 
اهلل  و�سدق  اأحد،  يندم  ول  النا�ض  ويفرح  القلوب  وتت�سافى  الطريق 

تعاىل: }وَلِمَنْ خَافَ مََقامَ رَبِّهِ جَنََّتاِن{)17(.
اإلَّ اأن يظلم  ومع هذا اإذا اأ�سر احلا�سد احلاقد على موقفه واأبى 
فاإنه �سيجدنا على ما يجب من مكارم الأخلق، ورفعة و�سمو، و�سنعوده 

اإذا مر�ض، واإذا اأذنب نغفر ونرتفع، واإن اقت�سى الأمر اعتذرنا.

�ض�رة الرحمن الآية )46(.  )17(
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)30( خلق كريم يجّسد قيمًا

بــجــهــلــه عـــلـــيـــك  بــــــــاٍغ  بـــغـــى  بــاملــنــكــرواإذا  بـــــاملـــــعـــــروف ل  فـــاقـــتـــلـــه 

�سباٌح وم�ساء، وليل ونهار، واأيام و�سهور و�سنون تتواىل، وحوادث 
ــزمــن.. بــنــزول وارحتـــال،  ُتــفــرزهــا تقلبات ال  واأحـــــداث، ومــتــغــريات 

و�سفو وكدر. 
هي الدنيا كما ترى.. ل ت�ستقر على حال، ول يقر لها قرار.. جتول 
وكوارثها  باأدوارها  تلفهم  ثم  وجماعات..  واأقوام  واأُ�سر،  �سعوب  فيها 

ومفاجاآتها، وهكذا �سنة اهلل يف خلقه.. الأيام يداولها اهلل بني النا�ض.
كان لقبيلٍة قيادة وريادة، واأُعطيت قوة يف اجلاه وب�سطة يف الرزق، 
وكانت ل تبخل يف الإنفاق، ف�سار لها نفوذ و�ساأن، وتاريخ ُيروى وخرب 
ُيذكر.. كانت جتوب ال�سحاري بحثًا عن الكلأ واملرعى، وتعزز مواردها 
املائية عددًا ومنعة، واملياه يكرث حولها ال�سراع.. ما كان لهذه القبيلة 

منازع عندما �سحكت لها الدنيا وقد كانت غافلة عن قول ال�ساعر:
مــــثــــقــــات يـــــــلـــــــْدَن كــــــل عـــجـــيـــِبوالــــلــــيــــايل مـــــن الـــــزمـــــان حـــبـــاىل

و�سارت  تداعت ظروف،  لأحد حتى  كانت حت�سب ح�سابًا  ما  نعم 
متغريات، وجاءت نكبات وتاأججت عداوات بعد غزوات توالت عليها.. 
يت عن مواقعها وعن مراتع اإبلها وموا�سيها،  اأُخرجت من ديارها واأُق�سِ
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الجتماعية،  مكانتهم  و�ُسلبوا  م�ساربهم،  منابع  عن  رجالها  اأُبعد  ثم 
وحقوقهم الذاتية، وانطفاأ ال�سراج، و�ساروا خربًا بعد عني.

ُمتطلع  اأو  باٍل،  ذوي  الثاين  اجليل  من  برجال  الع�سرية  حتظ  مل 
ي�سعى لإعادة اأجماد در�ست لعقود من الزمن مثقلت بهموم واأوجاع.. 
اإىل اأن َقيَّ�ض اهلل لها فتًى وحيد اأبويه من ال�سف الثالث ممن هو عنها 

مبناأى وبعد وعناء.
اأخذ به الهم والقلق ماأخذًا �سديدًا رغم �سغر �سنه وخلو يده وقلة 
الن�سري.. لقد راأى ما اآلت اإليه احلال.. فاأ�سبح يف �سراع مع نف�سه.. 
متخذًا  للنفراد..  حمبًا  الأماين..  مع  �سارحًا  الذهن..  �سارد  جتده 
يومه  ق�سايا  فكره يف كثري من  ُيعمل  فيه..  نف�سه  يناجي  مكانًا ق�سيًا 
عن  ويفت�ض  مفقود،  وجاه  م�سلوب  حق  عن  يبحث  غده..  وم�ستجدات 
منافذ، وير�سم خططًا.. ل يبحث عن راحة اأو متعة، ول ياأن�ض لدعة.. 
اأذى  يعاين همومًا، وحتمل  وقومه..  باأهله  و�سفقًة  اهتمامًا  يبدي  تراه 
وت�سخطًا من �سفهاء ع�سريته.. �سابرًا وُملتم�سًا لهم العذر، ومت�ساحمًا 

عن جتاوزاتهم واأخطائهم.
الغدو  يف  جولت  وجال  بالكفاح  م�ستعدًا  ربعه  من  قلة  مع  اأقدم 
الطموح،  وحتقق  اجلهد  اأثمر  حتى  وثابر  ووا�سل  وات�سل  والرواح، 
تيارات  ن�سوء  رغم  اأجمادًا،  ويبني  حقوقًا  يثبت  امل�سيء  دورهم  وعاد 
من العنا�سر امل�سادة التي ي�ساندها �سفهة ومبتذلون من الع�سرية ممن 
ومكيدة..  لكيد  وال�سعي  القول،  وا�ستعمال غليظ  الهدم  اإل  لهم  ل هم 
حاد  ما  الذي  الهدف  عينيه  ن�سب  وا�سعًا  �سامدًا  بقي  �ساحبنا  لكن 
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عنه وهو اإجناز املزيد ورفعة ال�ساأن وا�ستعادة الريادة يف ظل دوامة من 
�سراعات القبائل وخلفاتها وحتالفاتها.. والتي جعلت النهب وال�سلب 
والغزوات من مفاخرها، مما �ساعف التناحر وزاد معوقات ا�ستتباب 
الأمن، و�سّل م�سادر التنمية فتفاقمت دواعي اجلهل واملر�ض، وقد زاد 
الطني بلة قيام جماعة قليلة من الع�سرية بد�ض ال�سغائن وبث الفرقة.. 

من�ساقة وراء مناف�سني �سالني م�سّلني.
القلة  مع  فاأجنز  اإقدامه..  من  يقلل  اأو  عزمه  َيثِن  مل  ذلك  كل   
ل  وبت�سامح  �سليم  ومنهج  نرّية  بب�سرية  وتفوّقوا  الكثري  له  املنا�سرة 
نظري له عن جتاوزات ال�سفه.. حتى جعل العقود العجاف التي م�ست 

تاريخًا وخربًا م�سى وانق�سى.
وحلمه  وهّمه  اأرقه  عن  معرّبة  باأبيات  نف�سه  عربي  �ساعر  و�سف 
ومداراته جلهلة ع�سريته ومعرفته بالتعامل الأ�سلم مع الأقارب، وكاأن 

هذا ال�ساعر عني بهذه الق�سة عندما قال: 
مجُ جُـ�َّ نـــــ ـــــ�ن  خــلــيُّ واأ�ــضــحــابــي  ــغـــــــــــــــــرمجُاأرْقـــــتجُ  اأنـــــــا مجُ اأنــــا ذو ثـــار ول  ومـــا 
هــاجـــــه جـنبــَيَّ  بيـن  هــمــاًً  عنهـمجُولــكــنَّ  اهلل  عفــا  القربى  ذوو  عــلــيََّ 
اأعنــاق جهلهــم واأحلــــمجُفاإن َيكجُ حلمي مدَّ  يجهل�ن  فيهم  زلـت  فــا 
مذلـــــــــًة القادريـن  حلم  كــان  مجُفــاإن  كــــــــــرَّ مجُ اأين  غـــر  ذَلـــيـــل  فــــاإين 
اأعلــــــــــمجُيق�ل�ن ما تخفي �ضـ�اه �ضدورهم بــذلــك  اأين  عــلــمــ�ا  ومـــا 
بق�لهـــــــم ــِدعــت  خجُ اإن  بغٍر  اأ�ضلـــــــمجُول�ضت  الأقـــــــــــارب  مـــــداراة  ولــكــن 

فكان  وبعيد،  قريب  من  والذئاب  ال�سباع  عليه  تكاثرت  بل  كرثت 
عاذرَاَ  النف�ض..  مرو�سًا  طيبة..  �سافية  ونف�ض  �سّماء  باأذن  ي�سمع 
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ومعتذرًاً.. وقد �سّج اأهله حتى فاجاأه اأو�ســـط اأبنائه ب�سوؤال: ملاذا، واإىل 
متى يا اأبي نبقى ُنعاين من هذه امل�سايقات فل جنني اإل �سوكًا واأذى.. 

اأما حان اأن ت�سحب الب�ساط فت�سرتيح وُتريح؟ 
فكان جواب والده: من اأين يل بهذا امل�سلك.. الذي مل اأعتد طرقه 
ال  هي  وما  اهلل،  باإذن  امل�سرية  اأوا�سل  �سوف  منافذه..  مع  ال�سري  اأو 
م�سافة ق�سرية توردين لعتبات القرب.. راجيًا اأّل اأخ�سى هذا اخلط اأو 

غريه ولن اأم�سح حكمة م�سجلة بالنور على �سبورة الأجيال. 
له  وَيِحيكون  قلقه،  ُيثريون  نفر من قومه  الأمر و�سار  تعاظم  لقد 
وما  النا�ض،  بني  غ�سيلهم  وين�سرون  ع�ســــده،  يف  ـون  ُـّ وَيفتــ الد�سائ�ض، 
يتفّيوؤون  كيانًا  ويهدمون  يوؤويهم،  بنيانًا  ون  ُيَقو�سُ بذلك  اأنهم  علموا 
هي  والطهارة..  واملاآثر  املكارم  من  مثمرة  اأ�سجارًا  ويقطعون  ظلله، 

ر�سيد لهم وملن بعدهم. 
ب�ساآلة  معروف  اأحدهم..  غوغائية  يف  �سالتهم  البغاة  وجد  لقد 
بلغ  حتى  واآخر..  وقت  بني  بالأذية  يجاهر  فاأخذ  خلقه،  وهبوط  فكره 
الرجل  ذلك  اأبناء  اأحد  مع  بئر  عند  ت�ساجر  اأن  يوم  ذات  منه  ال�سفه 
ة اجلدل وفاح�ض القول فاندفع  َعَد به الأمر اإىل اإفتعال ِحدَّ الوقور، و�سَ
دون حياء ول خوف اأو وجل ليدفع بالبن اإىل حافة البئر.. ثم يلقي به 

يف غيابة اجلب ليغرق ويفارق احلياة. 
وعظم  الفو�سى،  و�ساعت  اخلرب  وانت�سر  الكارثة،  وقعت  وهكذا 
واملرج..  الهرج  وكرث  فريقني،  القوم  وانق�سم  العقلء،  على  الأمـر 
وبداأت  والأعداء،  املناف�سون  ال�سعداء  وتنف�ض  الق�سا�ض؟  يكون  كيف 
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الد�سائ�ض واحتقنت النفو�ض بال�سغائن.. لتوقد نارًا وت�سعل فتنة وتثري 
باأكملها.. فكيف يكون  للع�سرية  اإل مع�سلة  تلك اجلرمية  اأحقادًا، وما 

العلج، وما هو املخرج؟ 
ويبداأ القوم ات�سالتهم وم�ساوراتهم حول فدية الق�سا�ض، اأو دية 
جمزية، وما �سيواجهونه من اأرباب الق�سية، وما يفر�سه واقع احلال.. 

من اأخذ الثاأر من اجلاين اأو اأحد ع�سبته. 
هنا يختفي كثريون وراء ال�سراب ممن يتوارون خلف احلجب عن 
اأو القيام بواجب معنوي، وهنا يجيء دور ذوي الهمم  م�ساهمة مادية 
الفكر  بنريرِّ  عرفوا  وممن  واجلاه،  املال  يبذلون  ممن  واملروءة  العالية 
ومواجهة ال�سدائد لتنجلي الغمة وتظهر عظمة الرجال.. بتحكيم العقل 
وح�سن الت�سرف، والنظرة البعيدة للتئام كيان، وغر�ض ِقيم الطهــارة 

والنقاء.. لأجيال قادمة ُمْنَتَظـَرة، ويتم جتاوز ال�سقطات والروا�سب.
ويح�سم ذلك الرجل العملق ال�سهم.. النرّي الفكر املليئة جوانحه 
عقًل ودراية، فيعلن ت�ساحمه وتنازله عن حقه من اجلاين، وكاأن �سيئًا 
مل يكن، وبهذا تنطفئ فتنة وتزول كربة، ويندحر كثري من اأرباب ال�سر 

واأ�سحاب الفنت، ويتحقق الوئام وي�سود ال�سلم. 
كثرية هي الأ�سر والأقوام التي ُتْبتلى مبثل هوؤلء ال�سواذ من روا�سب 
ومواقــف  ال�سريرة،  ونقاء  املعدن  وهنا يربز �سفاء  الب�سر وغوغائيته، 
الرجــال، و�سمو الأفعال، والرتفع عن �سفا�سف القول والأحقاد في�سطر 
وُيخلرِّد ذكرًا  م�سرقة،  مواقف  ويفرد �سفحات من  وقيمًا  ماآثر  التاريخ 

ترويه الأجيال، بفخر واعتزاز واإكبار.
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1427/6/2هـ

)31( كســـل وسخـــط.. وِحيٌل وتحايل

�سابحًا  نف�سه متمتمًا..  ُث  وُيَحدرِّ باأ�سابعه،  ويعبث  كفيه،  ُيقلب  راآه 
فاجاأه  العاثر..  حظه  على  عاتبًا  �ساخطًا  حوله..  من  يرى  ل  بخياله 
�ساحبه ب�سوؤال عن حاله..فارتع�ض وارتبك ثم اأخذ يحكي ق�سته فقال: 
اإنه �ساب عاطل عن العمل، خاوي الوفا�ض، انقطعت به ال�سبل فل يدري 
مه اأن الك�سل هو �سبب  ما ي�سنع.. �ساعده �ساحبه ووجهه اإىل عمل وَفهَّ
ال�سخط فليخلع ثوب الك�سل ثم لينظر ماذا يرى.. وبعد مدة حت�سنت 

اأحواله فلهج ل�سانه بال�سكر والدعاء ملوجهه. 
العمل، ممن  الباحثني عن م�سادر  ال�سباب  الكثري من  تلك حال 
ممن  ال�سيئة  الرفقة  بهم  وانحرفت  والك�سل،  اخلمول  عليهم  �سيطر 
القليل..  باجلهد  ال�سريع  الرزق  يف  ورغباتهم  اأمنياتهم  اأخذتهم 
متنا�سني اأن البحث عن العمل اجلاد اأمر مطلوب واأمل مرغوب يف كل 
من  بد  ل  اأنه  كما  �سعي  غري  من  يتحقق  �سيء  ل  واأنه  ومكان..  زمان 
تعاطي جتارة، اأو زراعة، اأو �سناعة اأو رعي اأو حرفة ما، اأو غري ذلك 

من و�سائل ال�سرتزاق.
ال�ساعون يختلفون باختلف م�ساربهم وتطلعاتهم.. منهم من هو 
مغامر مندفع يف م�ساعيه، ومنهم من هو متاأٍن مفكر يف اأمره، واآخرون 

اأ�سحاب قناعات. 
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ذلك  يف  ُي�ساهم  ه..  اأَ�سدرِّ على  الت�سابق  احلا�سر..  ع�سرنا  يف 
ال�ستقرار الأمني، وتوافر م�سادر الدخل من الرثوات الطبيعية، وتعدد 
باأي  اللتحاق  العمل  يف  الراغب  ال�ساب  ي�ساعد  مما  وهذا  الفر�ض.. 
م�سلحة اأو �سركة اأو موؤ�س�سة، اأو ممار�سة مهنة تعود عليه بدخل يرقى 
من خللها �سّلم الكفاية اإذا ما توافرت لديه عنا�سر الرغبة الأكيدة يف 

العمل والن�سباط وال�سعي واجلد والنتماء.
لكن هناك فئة َخيَّم عليها الك�سل والدعة، واآخرون ُجبلت نفو�سهم 
ومغامرات  اأطماع  خلل  من  ال�سريع  والربح  الكثري  الك�سب  حب  على 
اأموال،  وغ�سيل  واأ�سلحة،  خمدرات،  من  املمنوعات:  بتجارة  بالعمل 
وتعاطي ر�سوة، وف�ساد اإداري، ومكر وخداع، وحتايل من خلل ت�سليل 
واإغراء مبكا�سب.. فل الك�ساىل حققوا مكا�سب ول املخادعون ح�سلوا 
على مغامن.. وهذان النوعان من النا�ض يف خ�سران مبني، و�سدق من 
قال: )ل ي�سح اإل ال�سحيح(، وهذه الأمور لها اأبعادها اخلطرة املوؤثرة 

يف تركيبة املجتمع، وتقهقر الب�سر.
فيه  تعد  ومل  ملتكا�سل  عذر  فيه  يبق  مل  زمن  يف  بع�سنا  حال  هذه 
ظلمة لعامل، فال�سبل مفتوحة والب�سائر ل غ�ساوة عليها، وعلينا جميعًا 
اأن نتّوخى ال�ستقامة قوًل وعمًل، ومن يتق اهلل يجعل له خمرجًا ويرزقه 

الرزق احللل من حيث ل يحت�سب. 
يوم  تقريبًا  الزمن  قبل قرن من  ما  اإىل  الوراء  اإىل  لو عدنا  ماذا 
كانت الدنيا فو�سى ل قرار لها ول ا�ستقرار، يوم اأن كان الوعي مغيبًا 
وكان العقل يف اإجازة، يوم كان الرزق يكت�سب بحد ال�سنان �سلبًا ونهبًا 

وغزوات و�سرقات على م�ستوى الأفراد واجلماعات.
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غابرة..  ع�سور  يف  واخلداع  واحليل  ال�سرقة  طرائف  ومن   
ق�سة طاملا �سّنف الآباء والأجداد اآذاننا بها جتمعت خيوطها وتراكمت 

اأحداثها ورمبا كانت اأو بع�سها حقيقة اأو من ن�سج اخليال:
يف  التجول  طريق  عن  جتاري  تعاط  لأحدهم  كان  الق�سة:  تقول 
ب�ساعة م�ستوردة مبنتج حملي،  اأو ملقاي�سة  وال�سراء،  للبيع  ال�سحراء 
وغالبًا ما يكون من مادة ال�سمن اأو الإقط اأو الأغنام يف ف�سل الربيع.. 
وذات يوم ملأ وعاءين من ال�سمن حملهما على ظهر حماره لت�سويقهما 

يف البلدة.
اأحد  وفاز  لل�سوق،  ترد  ب�ساعة  اأي  على  التجار  يتناف�ض  ما  وعادة 
اإىل منزله..  اإي�سالها  البائع  الب�ساعة وطلب من  تلك  ب�سراء  الأهايل 
لكي يفرغها يف ماعون اأو مواعني ويعيد له اآنيته، وعند و�سولهما اإىل 
منتظرًا  البائع  وبقي  امل�سرتي  تناولها  البائع..  ت�سور  كما  املنزل  باب 
حتى عيل �سربه، ثم اأخذ يطرق الباب لعل امل�سرتي يجيب، فراآه اأحد 
له حكايته، وعندما  البائع  امل�سجد، فحكى  املارة فا�ستنكر طرقه باب 
علم اأن امل�سرتي دخل من باب امل�سجد هذا وخرج من باب اآخر اأُ�سقط 
التي خ�سرها يف حلظة..  العمر  يده وملأته احل�سرة على حتوي�سة  يف 
يف  امل�سرتي  يجد  رمبا  اأنه  ظانًا  اأمل  بب�سي�ض  معلقًا  بقى  هذا  ومع 
زاوية اأخرى داخل امل�سجد.. فطلب من خمربه الإم�ساك باحلمار لكي 
يبحث عن غرميه.. فجال يف امل�سجد فلم يجد امل�سرتي بل وجد رجًل 
اآخر يقراأ يف م�سحف.. فخرج من امل�سجد م�سدوها يوايل بحثه ولعله 
ي�ستجري مبن ترك حماره عنده، ويا للمفاجاأة عندما مل يجد الرجل ول 
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�ساعفت  اأخرى..  كارثة  وتلك  يطرقه،  كان  الذي  الباب  اأمام  احلمار 
حزنه وقلقه، واأخذ ينظر مينة وي�سرة، ويرمي بب�سره هنا وهناك.. وملَّا 
مل يظفر بنتيجة عاد اإىل امل�سجد لي�ستنجد بذلك القارئ الذي تو�سم 
عودة  اأي  )بالعقلن(  له  دعا  اأن  اإل  القارئ  من  كان  فما  فيه خريًا.. 
مفقوداته، وا�ستهجانه للم�سني من هذه الأحداث يف زمن �ساعت فيه 

الأمانة وف�ست فيه اخليانة.
اأن ي�سلي هلل تعاىل  ب�سمنه وحماره  املنكوب  القارئ من  ثم طلب 
ف�سرع  مفقوداته..  اإليه  يعيد  اأن  قدرته  جّلت  اهلل  يدعو  واأن  ركعتني 
التيمم، فاأنكر عليه  �ساحبنا و�سرب بكفيه �سعيد الأر�ض وكاأنه يريد 
�ساحب القراآن وقال له: كيف تتيمم واملاء موجود، ل بد من و�سوء وقد 

حتتاج اإىل ُغ�سل لأنك حديث عهد بكذا وكذا، فقم واغت�سل.
�ساأل الرجل عن كيفية الغت�سال واأين؟ فدّله على بئر امل�سجد.. ثم 
اأر�سده و�ساعده على ملء اإناء امل�سبح باملاء.. ففهم الطريقة لكنه عندما 
فرغ من الغ�سل.. بحث عن ملب�سه التي و�سعها يف كوة فوق الباب فلم 
الأفاعي وفالية  الأثايف  ثالثة  اجلديدة  الكارثة  هذه  فكانت   يجدها، 
وزادت ح�سرته وحريته و�سار ي�سيح م�ستنجدًا.. وحمدثًا �سخبًا وجلبة.. 
فلبى النداء �سامع يحب اخلري ف�ساأله: ما اخلرب؟ وملَّا علم بحاله.. اأ�سار 
عليه اأن ُي�سفي عباءته على ج�سمه لي�سل اإىل امل�سجد مواريًا �سواأته ثم 
اأراه عباءًة ملقاة اعتقد اأنها مل تكن لأحد فوافقه.. وعند ارتدائه العباءة 
اأيقظ مر�سده �ساحب العباءة..  اأعادت له �سيئًا من الطماأنينة..  التي 
امل�سجد..  بوابة  من  الذي هرب  الرجل  �سرقها  قد  عباءته  اأن  واأخربه 
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ا �ساحبنا فاأ�سلم رجليه  و�سرع �ساحب العباءة يعد و وراءه مناديًا.. اأمَّ
للريح ي�سابقها.. متورطًا ِبُعِري ومتهمًا ب�سرقة.

ال�سغار  منها  و�سحك  الأل�سن،  ولكتها  الرواة  رواها  ق�سة  تلك 
الفو�سى  فيه  �سادت  جمتمع  وحال  حياة  حقيقة  ت�سور  لكنها  والكبار 
اأخيار يدّلون على  النا�ض  والنفلت الأمني واخُللقي ومع هذا بقي يف 

اخلري وير�سدون اإىل ال�سلح.
اأن زماننا خال من احليل واملحتالني فكم من  القارئ  ول يفهَمنَّ 
م�ساهمة  اإىل  دعا  فهذا  خمتلفة،  �سور  على  حبائلهم  ن�سبوا  اأنا�ض 
�سورية ل اأ�سل لها ول حقيقة، وهذا قام بحملة حج فاأخذ اأموال النا�ض 
احليطة  اأخذ  ي�ستلزم  الذي  الأمر  وهذا..  وهذا  �سيئًا،  لهم  يقدم  ومل 

واحلذر وعدم النخداع بالن�سابني املحتالني.
قلت احلذر احلذر مع الإدراك باأن جاهلية القرن املا�سي قد رحلت 

اإىل غري رجعة وهلل احلمد.
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)32( الدعوة والدعاة

هـــا عقالــئــن طـــال عــمــر املـــرء يف غــر اآفــة اأفــــــادت لـــه الأيــــــام يف َكـــرِّ

ولكل  عاي�ستهم  الذين  والزملء  واملعارف  الأ�سدقاء  هم  كثريون 
م�سرب خمتلف.. اإل اأن اأحد هوؤلء الأ�سحاب كان له و�سع خا�ض ومميز 
ورحلت  و�سفر،  زمالة،  ذكريات  منها  متعددة:  لعتبارات  نف�سي  يف 

برية، واختلف ووفاق يف اأمور ذات �ساأن حملي وغري حملي.
ليلة،  ذات  زارين  تعامله..  وح�سن  وتوا�سعه  وحلمه  بلطفه  عرفته 
فراأيته منقب�سًا متاأملًا يرتل اآيات من القراآن الكرمي.. منها قوله تعاىل: 
َّتِي هِيَ َأحْسَنُ{)18(،  }ادْعُ إِلِى سَِبيِل رَبِّكَ بِالْحِْكمَةِ وَالْمَوْعَِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِال
رُ َأوْ يَْخشَى{)19(، وقوله: }وَلَوْ ُكنتَ َفّظًا  َّعَلَّهُ يََتَذكَّ َّيِّنًا ل وقوله: }َفُقواَل لَهُ َقوْاًل ل

واْ مِنْ حَوْلِكَ{)20(. َغلِيَظ الَْقلِْب اَلنَفضُّ

�ساألته.. ما منا�سبة ا�ست�سهادك بهذه الآيات الكرمية؟ قال: كنت 
اأحدهم  فات�سل  النقال  الهاتف  اإغلق  ن�سيت  وقد  املغرب  �سلة  يف 
امل�سلني..  اأحد  غ�سب  اأثارت  الهاتف  من  مو�سيقية  نغمات  ف�سدرت 
اأرعد هذا امل�سلي وزجمر ولفت اأنظار امل�سلني، وقلت يف نف�سي )اأوردها 

�ض�رة النحل الآية )125(.  )18(
�ض�رة طه الآية )44(.  )19(

�ض�رة اآل عمران الآية )159(.  )20(
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�سعد و�سعد م�ستمل ما هكذا تورد يا �سعد الإبل(.. اإنها �سفات تتباين، 
الخ، وقد لحظت تعاطف عدد من  ومفاهيم تختلف، وقبول ورف�ض.. 
امل�سلني معي للحرج الذي وقعت فيه.. اإل اأن اأحدًا منهم مل يتفوه ببنت 
�سفة.. ف�سكرًا له لأن ترك القبيح من اأكرث النا�ض اإح�سان واإجمال.. ثم 

ردد �ساحبي قول ال�ساعر:
اجُجـــيـــب مبثله اأن  عــــذري  كــــان  ميبامـــا  الــعــنــيــف  بــالــعــتــب  كــنــت  اأو 

كثريًا ما ن�سمع من بع�ض الدعاة نهيًا وزجرًا وغلظة يف القول وعبو�سًا 
وتقطيبًا يف الوجه.. وُيَقاَبْل ذلك من امل�ستمع بنفور وا�سمئزاز.. ويف املقابل 
هناك اآخرون ممتلئة نفو�سهم باحلب والب�سر والهدوء ولني الكلمة.. ممن 

ح�سلوا على ب�سطة يف العلم واملعرفة، وموهبة من العقل والتوؤدة.
بني  التعامل  يف  الأثر  اأكرب  لهما  الطلق  والوجه  الطيبة  فالكلمة 

النا�ض فقد ُروي عن حكيم قوله:
)اإن الفا�سق اإذا كان ح�سن اخللق عا�ض بخلقه وَخفَّ على النا�ض 

واأحبوه، واإن العابد اإذا كان �سيء اخُللق ثقل على النا�ض وَملُّوه(.
اأثناء ال�ستينيات من  لقد ذّكرين �ساحبي مبوقف ع�سته يف �سباي 
القرن الرابع ع�سر الهجري بهجرة الأرطاوية مب�سجد اجلامع عند اِلع�ساء 
وقبل ال�سلة يف فناء امل�سجد �سيفًا.. واحل�سور عادة ل يتجاوزون �سفًا 

واحدًا، كان  �ساب يقراأ على نور )ال�سراج( �سورة يو�سف.
ويف انتظار اإقامة ال�سلة كان �سليمان الفدا، اأحد جماعة امل�سجد  
يجل�ض على ي�ساره برج�ض بن جمول اجلبلي واأخذ برج�ض يتثاءب ب�سوت 
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م�سموع دون اأن ُيغطي فاه بيده.. فما كان من �سليمان الفدا اإل اأن ن�سحه 
الرجيم..  ال�سيطان  من  ويتعوذ  بيده  فاه  يغطي  واأن  تثاوؤبه  يكظم  باأن 
لكن برج�ض كان يتمتم ب�سوته الأج�ض قائًل )اهلل من الكذب.. اهلل من 

كرب اجلهم(.
بال�سمت  ولذ  وجهه  واكفهر  الفدا،  �سليمان  على  الأمر  �سعب 
موؤثرًا عدم الإثارة. وبعــــد اأن ُق�سيت ال�سلة.. قام الوجيه عبدالكرمي 
بن عبداملح�سن العبدالكرمي بالنتظار عند بوابة امل�سجد بق�سد توجيه 
بال�سلم  فبادره  وتكرمي..  مبحبة  لها  ممهدًا  برج�ض..  اإىل  ن�سيحة 
وعر�ض عليه الدعوة لحت�ســـــاء القهوة.. فكان رده: )معاد اإل النوم( 
وكانت العادة يف جمتمعات الهجر اخللود اإىل النوم بعد �سلة الع�ساء.. 
فكرر له الدعوة بقوله: )حلو( اأي اإىل جانب القهوة اإبريق من ال�ساي.. 
قال له برج�ض موافقًا: )حلو( توكل على اهلل. )ومن املعلوم اأن ال�ساي 

يف ذلك الوقت قّلما يوجد وع�ساقه والراغبون يف �سربه كثريون(.
وبعد طول كلم كله لطف ولني قال له ابن عبد الكرمي.. اأبا جمول.. 
اأنت اأحد رجالت الإخوان ومن الداعني للخري.. ملاذا هذا التجهم وقد 
واأن تتعوذ  تثاوؤبك  باأن تغطي فاك بيدك عند  اأخوك �سليمان  ن�سحك 
من ال�سيطان، ملاذا ترد عليه بقول فّظ:)اهلل من الكذب.. اهلل من كرب 
بكلماته  يق�سد  مل  اأنه  ومق�سمًا  متفاجئًا  برج�ض  فانتف�ض  اجلهم(.. 
تلك �سليمان ول غريه واإمنا ق�سد اإخوة يو�سف )اأولئك الإخوان الكذبة 
الذين يقولون لأبيهم اأن اأخاهم قد اأكله الذئب(.. واعتذر برج�ض عن 

�سوء الفهم الذي جنم عن غري ق�سد. 
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فربج�ض كان م�ستغرقًا مع قارئ �سورة يو�سف الذي كان يف ال�سف 
جاره  لقول  ينتبه  مل  لكنه  ال�سلم  عليه  يو�سف  لق�سة  ومتتبعًا  الثاين 

�سليمان.
يل  رواها  التي  الهاتف  نغمات  ق�سة  اأثارته  الذاكرة  يف  خمزون 
�سلكها  التي  املثلى  بالطريقة  للتنويه  فر�سة  اغتنام  ارتاأيت  �ساحبي 
واعتبار  عربة  منها  يوؤخذ  والتي  اهلل–  –رحمه  عبدالكرمي  الوجيه 
ُن�سحه  اإبلغ  يف  والنا�سح  الداعية  يتخذها  اأن  يجب  التي  للكيفية 
التعامل  التي تدل على ح�سن  املواقف  اأحوجنا ملثل هذه  واإر�ساده، وما 
وجتنب الغلظة يف القول والزجر، والدعوة باحل�سنى ولني الكلمة، واهلل 

الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
هــــني ــــــــــــــــــرّب  ال اإن  ـــــــــــنـــــــــــّي  وجــــــــــه طــــلــــيــــق وكــــــــــــام لـــنيبجُ
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)33( ضربـــــــة حـــــظ

اأنــــاخــــت حــيــث ل يـــرجـــ� انــقــابــاومـــــــن كــــانــــت مـــطـــيـــتـــه الأمــــــــاين

ي�سبح يف عقده الثامن من العمر..ُيعاين من اأمرا�ض ال�سيخوخة.. 
وولد  البنات،  من  عدد  له  يجزئ..  يكاد  ل  تقاعدي  مرتب  على  يعي�ض 
واحد، وكالعادة اأوىل �ساحبنا ولده الوحيد ُجل اهتمامه من رعاية وعناية 
وتدري�ض لكن الولد الوحيد مل يكمل درا�سته لتكرار ر�سوبه �سنة بعد �سنة 

مما جعل الأب البائ�ض يفت�ض له عن اأ�سلوب عملي اآخر يف حياته.
�سار يبحث له عن عمل م�ستنجدًا بكثري من ال�سفاعات، وكلما اأتيحت 
له فر�سة اللتحاق بوظيفة ينتهي به املطاف اإىل تركها اأو ترك الوظيفة 
له لك�سله وعدم ان�سباطه.. وهذا زاد من هموم والده واأ�ساف له ِحمًل 
جديدًا �ساعف من معاناته، وكيف بالوالد وهو على عتبات الآخرة ين�سد 
من يخلفه يف بناته ويبني له ذكرًا مثلما فعل اأقران ولده، لكن امل�سكني 
كلما ا�ستنه�ض ابنه للقيام مبهمة ما.. �سمع الولد يندب حظه املتعرث.. 

متنا�سيًا دوره ال�سلبي واإهماله وك�سله، و�سحبته لقرناء ال�سوء.. الخ.
عليها  ُيعلق  و�سماعة  اجلبناء  �سعار  )احلظ(  كلمة  اأ�سبحت  لقد 
العاجز  حجة  اإنها  حيلتهم..  وقلة  اأخطاَءُهم  حياتهم  يف  الفا�سلون 
اخلا�سر.. األ يغتنمون الفر�ض وهم يعي�سون الع�سر الذهبي لبلدهم 
التي يتوافد اإليها الطاحمون من اأقا�سي الأقطار؟ األ يرون اأنهم ال�سبب 

يف تدين اأو�ساعهم وخيبة اآمالهم؟
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اإن مو�سوع احلظ وتغني الك�ساىل الفا�سلني والباحثني عن الرفاه 
من غري كدٍّ ول �سعي يفوتهم الركب وترتدى اأحوالهم.. والعجيب اأنهم 
هوؤلء  اأ�سمع  اأن  واأود  اخليال..  يف  اإل  توجد  ل  حظ  �ساعة  ينتظرون 

واأمثالهم ق�سة �سمعناها �سغارًا و�سحكنا من م�سدقيها كبارًا. 
يروى اأن اأربعة نفر انقطعت بهم ال�سبل، اجتمعوا لتدار�ض و�سعهم 
بالبحث عن م�سدر رزق لهم.. فراأى اأحدهم طرح مواهبهم ومعرفة 
قدراتهم ليوحدوها يف م�سار يحقق هدفهم وميكنهم من بلوغ مرامهم.. 

راق لهم هذا القرتاح واأخذ كل منهم يعر�ض مواهبه وقدراته.
فقال الأول: اأنا اأرى عن ُبعد.. م�سرية ثلثة اأيام للراحلة. 

قال الثاين: اأنا اأ�سمع عن ُبعد.. م�سرية ثلثة اأيام للراحلة.
قال الثالث: اأنا اأ�سارع وحدي.. ثلثة من اأ�سداء الرجال. 

وقال الرابع: اأنا ل اأجد ميزة اأذكرها لكم اإل اأن يخدمني احلظ. 
فتدار�ض الثلثة اأمرهم.. ليرتكوا رابعهم ومي�سوا يف �ساأنهم. اإل 

اأن اأحدهم قال: ومن يدري لعل له حظًا ن�سرتك معه فيه.
اتفق الأربعة على القيام برحلة �سحراوية باحثني عن م�سدر ك�سب 

مهما كان نوعه، وال�سعي يف مناكبها وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل. 
الكدر  غري  خلله  يروا  مل  الذي  ال�سفر  عناء  اأخذهم  اأن  وبعد 
واحلجر و�سيئًا قليًل من ال�سجر قال الأول: اإنني اأرى ق�سرًا م�سيدًا على 
بعد ثلثة اأيام، ومل يقل اأي �سيء اآخر غري كلمة اأرى، ثم بداأت مهمة 
الثاين الذي طال انتظارهم ليخربهم مبا ي�سمع، ويف اليوم الثالث وبعد 
اأن اقرتبوا من اأ�سوار الق�سر بداأ يدور حوله وبعد طول حت�سٍر �سمع قرع 

قدمي فتاة مت�سي داخل الق�سر، فاأخربهم مبا �سمع و�سكت. 
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وهنا جاء دور ثالثهم )ال�سجاع( والذي مهمته هي الأكرث �سعوبة 
فاعتلى ال�سور ثم نزل ب�ساحة الق�سر فوجد الفتاة التي فوجئت مبراآه.. 
فقالت:  حالها..  عن  �ساألها  واطماأنت..  الأمان  فاأعطاها  اأوًل  خافت 
كان لأبيها موىل غدر به وباأخويها وقتلهم جميعًا ثم ا�ستوىل على الإبل 
الآن؟  املوىل  هذا  واأين  )ال�سجاع(:  ف�ساألها  عنوة  وتزوجها  والق�سر 

اأجابت: اإنه �سارح بالإبل و�سيعود يف امل�ساء.
وبعد اأخذ ورد.. اتفق معها على قتل املوىل ور�سما خطة لذلك.. بداأ 
الفتاة  اأَعطته  امل�ساء  ويف  الأنظار،  عن  ورواحلهم  فاأق�ساهم  بزملئه 
�سيف والدها، واأخفته يف زاوية من الغرفة بحيث َيرى ول ُيرى ثم جاء 
املوىل متبخرتًا مزهوًا بنف�سه وجل�ض يتناول الطعام، وكانت املراأة قد 
اأخذت زينتها وذهبت اإىل غرفتها، فلحق بها املوىل متطلعًا اإىل �ساعة 
اأردفها  �سيف  ب�سربة  اخللف  من  �ساحبنا  عاجله  وهنا  ولذة..  اأن�ض 
باأخرى فق�سى عليه.. ثم دعا رفاقه وزف لهم الب�سرى فنقلوا ما خف 
حمله وغل ثمنه مع قطعان الإبل.. اأخذوا كل ذلك ظانني اأنهم غنموا، 

وما دروا ما تخبئه لهم الأيام والليايل من ويلت وم�سائب.
اأعجبت الفتاة ب�سجاعة ال�سجاع فاقرتبت منه ول�سقت به.. مما 
اأثار حفيظة الزملء الذين اعتربوا الفتاة ك�سبًا لهم جميعًا واأن ثمنها ل 
بد من توزيعه بني ال�سركاء الأربعة.. يف حني اأن ال�سجاع راأى اأنها لي�ست 
�سمن مكا�سبهم ف�سار بينهم �سيء من التوتر، وبقربهم من م�سارب 
ع�سريتهم لآخر ليلة من م�سريتهم.. كانت الإبل يف مرتع، وبعد فراغهم 
من الع�ساء وا�ستعدادهم للخلود اإىل النوم ذهب اثنان منهم لإح�سار 
الإبل، فلم يعودا فذهب الثالث ل�ستطلع الأمر ومل يعد هو الآخر، ومل 

يبق يف املنزل اإل الرابع ذو احلظ ومعه املراأة.
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يف ال�سباح الباكر.. ذهب الرابع واملراأة للبحث عن الرفقاء والإبل، 
ويا لهول ما راأيا.. فقد وجدا الثلثة قد قتلوا يف اأماكن متباعدة، ووجدا 
الإبل يف مرتعها، وعند ا�ستجلء الأمر تبني لهما اأن هناك اأ�سحاب اإبل 
اآخرين ظنوا اأن هوؤلء من الغزاة قطاع الطرق، فقتلوهم، وبقتلهم �سفا 
اجلو للرجل ذي احلظ الذي تزوج املراأة وحظي مبجمل الغنائم وعا�ض 

مع زوجته يف �سعادة وهناء.. وهذه كانت �سربة حظ. 
لكن احلظ والنجاح ل ياأتيان عر�سًا.. بل ب�سعي وبحث وكفاح، وقد 
يلعب احلظ دوره بتوفيق من رب العاملني يف م�ستويات النجاح ومقدار 
لَ  الفا�سلون والك�ساىل على احلظ دون بذل  ورِّ الك�سب.. ول يجوز اأن ُيَعَ
جهد وعناء.. ومن يفعل ذلك ميّني النف�ض بخيال ل حقيقة، ويكون عقله 

مليئًا بالأحلم التي اأ�سّلتها الأماين. و�سدق ال�ساعر حيث قال:
ـــــي ـــ ـــ الليالـــيبــــقــــدر الــــكــــد تــكــتــ�ــضــب املــعــالـــ �ضهر  الــعــا  طــلــب  ومـــن 
كـــٍد غـــــر  مـــــن  الــــعــــا  رام  اأ�ــــضــــاع الــعــمــر يف طــلــب املـــحـــــــال ِومــــــن 

ورحم اهلل �سوقي الذي قال:
ــب بــالــتــمــنــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ولـــــكـــــن تــــــ�ؤخــــــذ الـــــدنـــــيـــــا غـــابـــاومـــــا نـــيـــل املــطــال
ركــــابــــاومـــــا ا�ــضــتــعــ�ــضــى عـــلـــى قـــــ�م مــنــال لــــهــــم  كـــــــان  الإقـــــــــــــدام  اإذا 

ْي�َض ِلْلإِن�َساِن اإِلَّ َما �َسَعى})21(. ن لَّ ومايل ولل�سعراء وقراآننا يقرر {َواأَ

�ض�رة النجم اآية )39(.  )21(
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)34( احتمال لرجال كالجمال 

جتاربه  خلل  وراأى  ال�سنني،  تقادم  مع  النفو�ض  ت�سيخ  كما  �ساخ 
وتزهو،  الأنف�ض  له  َتطرب  ما  منها:  املختلفة..  ال�سلوكيات  من  �سنوفًا 
و�سمت،  ارتفعت  عقول  فتلك  وح�سرة..  اأملًا  قلبك  يعت�سر  ما  ومنها 
واأخرى يف الوحل انغم�ست، وما بينهما م�ساحة على درجات من ال�سفح 

يف هبوط ونزول.
ا  البناء لي�ض بالأمر الب�سيط، ولي�ض يف وقت ق�سري يتم البنيان.. اأمَّ

الهدم فاإنه يتم خلل �ساعات قليلة، وهو ديدن فئة �سغرية.
ع�سا  على  يتوؤكاأُ  مثقلة..  ق�سرية  بخطوات  مي�سي  قادمًا  راأيته 
وحرارة  بب�سا�سة  ا�ستقبلته  مفهومة..  غري  بكلمات  ُيتمتم  غليظة.. 
اأنك  مع  �سيخنا  يا  ثالثة  قدمًا  ْفَت  اأ�سَ لقد  بقويل:  له  ومداعبًا  مرحبًا 
اأم�سي  زلت  وما  دبيبًا،  يدب  الذي  بال�سيخ  ل�ست  قال:  �سابًا..  زلت  ما 

واحلمد هلل.. ومع هذا فقد عناين ال�ساعر بقوله:
ابن احلارثة يا  لل�ضيخ  الع�ضا  ثــالــثــةاألــق  لــلــ�ــضــيــخ رجـــــل  ــا  الــعــ�ــض اإن 

ثم زفر بعد ذلك زفرة حارة من اأعماقه.. اأتبعها باأنني كاأنه رغاء 
اجلمل.. لكن ما يختزنه من التجارب واملواقف اأ�سفى على �سيخوخته 

�سيئًا من الوقار الذي ي�ستلزم الحرتام.. ثم التفت اإيلَّ وقال: 
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يا بني: تلك حال من منحه اهلل �سنوات من العمر طويلة ق�ساها 
بحلوها ومرها، وال�سعيد من عا�ض عمره يف ف�سائل اإميان ودين وتقوى، 

خر.  ه يف دنياه ُتذكر، وعمل �سالح لآخرته ُيدَّ وم�ساع خريرِّ
قلت: يا عم قد اأعطاك اهلل موهبة احلكمة ومنحك جتربة وخربة.. 
كيف توجهنا ونحن ال�سباب ن�سبح يف معرتك حياة تتزايد فيها املحن 

وتتلطم فيها الأمواج. 
ومعارف  ومهارات،  عقول  اإنها  �ساأُجيب؟..  تراين  مباذا  قال: 
ُتكت�سب، وجترد من اأهواء، وبذل و�سخاء، و�سعي لإعطاء انطباع ح�سن، 
وفوق هذا وذاك توفيق من اهلل �سبحانه.. ثم ا�ستطرد يف حديثه قائًل:
تنوع  يحكمها  الآراء..  وتباين  واحلوادث،  احلكايات  هي  كثرية 
يف  يقع  املتتبع  يجعل  مما  ودوافعها..  النف�ض  ميول  ويتخللها  الثقافات 
الأ�سعدة  �ساأن عام على خمتلف  وذلك  راأيه،  و�سواب  اأمره  حرية من 
والطبقات.. فاملتطلع لإ�سراقة حياة جديدة يبحث عن حقائق وجتارب.. 
لعله ير�سم منهجًا يتخذ منه م�سارًا لتحقيق �سيء من طموحاته، وهنا 

ياأتي املحك ومعرفة نوع املعدن و�سلبته. 
الون للخمول والدعة نتيجة للرفاه ورغبة يف  اإن كثريًا من ال�سباب ميَّ
اخللود اإىل الراحة، وينق�سهم الن�سباط وروح النتماء.. مما ُي�سعف 
التي  املوؤ�س�سة  على  عالة  ي�سبحون  وبالتايل  الإنتاجية،  القدرة  لديهم 
وعلى  والرتاجع..  اخل�سائر  من  املزيد  لتحميلها  ومدعاة  فيها  يعملون 

العاقل اأن ي�سع لنف�سه منهج حياة كرمية واأن ينف�ض عن عينه الكرى.
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مبتغرياته  احلديث  ع�سرنا  اأفرزها  وعوائق  حواجز  هناك  قلت: 
وم�ستجداته.. فكيف بنا نحن ال�سباب لنتجاوز مثل هذه العقبات؟

اأجاب: القفز منه ما يوؤدي اإىل ال�سقوط وته�سم العظام، والرتاجع 
وحتى  خطر،  اإىل  يو�سلن  قد  واحلذر  العتدال  جتاوز  اإذا  واخلوف 
ل ينقلب العلج اإىل �سقم ومر�ض.. علينا اأن نعلم اأن لكل عقبة كوؤود 
 منفذًا اأو خمرجًا.. فباملحاولة وتكرارها والبحث عن حلول ُتبلغ النتيجة

ويتحقق املطلب.
اأخذين ال�سمت والتفكر بقوله ثم قلت: اإن احلديث يف هذا ال�ساأن 

اه؟ �سيق ومفيد.. فهل من مزيد من الن�سح والإر�ساد يا عمَّ
من  لدى  �سالتك  التم�ض  وتطلعًا..  جنابًة  اأ�سئلتك  من  اأمل�ض  قال: 
هو اأكرث مني خربة واأو�سع جتربة ومعرفة ممن طووا ع�سرات ال�سنني 

وا�ستوعبوا اأحداثها وجتاربها.
الأقطار  ُجلت  الذي  واأنت  ذاتك،  معني  من  عليَّ  تبخل  ل  قلت: 

والأم�سار، وُعرف عنك الكثري من املعرفة واحلكمة والتجربة. 
منها  ت�ستخرج  لعلك  ة  حيَّ ق�سة  لك  �ساأروي  بني..  يا  ح�سنًا  قال: 

حكمة ومعرفة من خلل حتليلك لأبعادها وتفهمك لروؤاها.
اإىل عهد قريب كانت البادية تتنقل يف الرباري طلبًا للكلأ واملرعى 
لإبلها وموا�سيها، وذات مرة كان )مظهور( ابن ملحم �سيخ املنابهة من 
عنزة يقود قافلة النتقال وهي يف طريقها باأحمالها من مكان اإىل مكان 
اآخر على بعد م�سافة يوم للإبل، وعادة ما تكون اأواين الطبخ واملوؤونة 

على اجلمل امل�سن.
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ين�سغل اجلميع يف  املنا�سب..  املكان  النزول يف  اختيار موقع  عند 
تدبري �سوؤونهم ون�سب خيامهم، واآخر بعري ُيحط عنه حمله هو ذلك 
ذبح  واأدوات  القدور  ت�سمل  فيما  ت�سمل  التي  للأواين،  احلامل  اجلمل 
والعف�ض، وخلل  الأواين  املو�سوعة �سمن  كال�سكاكني وغريها  الأنعام 
امل�سرية انفلتت �سكني حادة من مو�سعها يف اجتاه ج�سم اجلمل واأثناء 
ال�سري اخرتقت ال�سكني جلد اجلمل ثم نفذت اإىل جوفه واإىل كبده ثم 
يوا�سل  والحتمال كان  بال�سرب  الذي متّيز  لكن اجلمل  بقوة..  طعنته 

ال�سري بل اأنني ول ت�سجر اأو تربم.
وبعد اإنزال العف�ض من على ظهره �ُسحبت ال�سكني من جوفه وتدفق 
الدم اأمام احلا�سرين، وما كان من اجلمل اإل اأن �سرب براأ�سه ورقبته 

على جانبه ثم فارق احلياة.
فحزن  اجلمل  و�ساهد  جاء  الذي  ملحم  ابن  الأمري  اإبلغ  مت  هنا 
ولم،  وا�ستنكر  بع�سهم  فا�ستهجن  حارًا،  �سبيبًا  دمعًا  عيناه  وذرفت 
وقالو: اأيبكي ابن ملحم ملوت جمل وهو اأمري وراعي اإمارة وثروة وكرم 
تذكرهم �سحوا  رجال عظام  على  كان  بكاءه  اإن  رده  فكان  و�سهامة.. 
واأوجاعًا  اآلمًا  ل  مَّ حَتَ الذي  اجلمل  هذا  ق�سى  كما  وماتوا  باأنف�سهم 
ِقّلة  قائًل:  واأردف  يتربم،  اأو  يت�سّك  اأو  ي�سك  ومل  احلياة،  فارق  حتى 
ع�سريتهم  �سبيل  يف  وي�سحون  وي�سربون  يتحملون  الذين  الرجال  هم 
الأخطاء  ويتجاوزون عن  والنفي�ض،  الغايل  ويبذلون  وقومهم ووطنهم، 
الواجب  يوؤدون  اأحد..  من  �سكرًا  ينتظرون  ل  الأحقاد،  فوق  ويرتفعون 
ويق�سون نحبهم ويتحملون ما ل تتحمله اجلمال ول اجلبال.. اإن دمعي 
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وت�ساعف  دمعي  ففا�ض  ال�سابر  اجلمل  رنيهم  َذكَّ الذين  هوؤلء  على 
حزين على رجال هم يف الذروة ت�سحية وفداء و�سربًا وم�سابرة، واإْن 
اأن�َض فل اأن�سى جمًل حمل متاعنا اإىل بلد مل نكن بالغيه اإل ب�سق الأنف�ض 

ومات نتيجة جهل يف التحميل والتنزيل.
اأن  وتيّقنت  ملحم  ابن  عن  ق�سته  على  املجرب  �سيخنا  �سكرت 
العظماء يبكون العظماء، واأن الكبار يّقدرون الكبار ويحزنون لفقدهم، 

واأي منا�سبة حزينة هي مدعاة لذكرى اإخوان املرء واأحبائه.
ثم قلت له..اأثابك اهلل خريًا يا �سيخنا لقد اأتعبتك واأراك الآن راغبًا 
يف الن�سراف رغم تعط�سي ملوا�سلة ال�سماع من عذب اأحاديثك.. فهل 
لقاء يتجدد فيه احلديث لرنتوي من معني جاد وجتود  اإىل  من �سبيل 

منه بفي�ض من التجربة واحلكمة؟
اأوماأ براأ�سه موافقًا وهو ينقل خطوات مثقلة.. متمتمًا بدعاء وثناء. 

غفر اهلل له.
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1427/6/25هــــ

)35( زواج مسيار

الإميان والأمن والأمان وال�سحة يف الأبدان، ورغد العي�ض.. ِنَعم ما 
ا توافر املال فرمبا يدعو اأحيانًا لطي�ض الإن�سان وغفلته،  بعدها ِنَعم، اأمَّ
النعم..  �سكر اهلل على هذه  متنا�سيًا  واملتعة..  الأن�ض  في�سرح يف طلب 

�سالكًا قنوات من املتاهات التي ل لزوم لها.
جاء يف حمكم التنزيل قوله تعاىل: { َكالَّ إِنَّ اْلِنسَانَ لَيَْطَغى ))( َأن رَّآهُ 

اسَْتْغنَى )7(})22(. 

ويقول ال�ساعر ال�سعبي حميدان ال�سويعر:
ـــة ـــا�ـــض ـــــــمـــر جـــيَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــمـــة خــــ ــــ ــــ مــــــا ميـــلـــكـــهـــا كـــــــــــ�د وثـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــهالـــنـــعــــ
ـــهواجلــــــــــ�ع اإخـــــــديـــــــدمي اأجـــــــــــــــــــ�اد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ اأزنـــقــــ كــــــل  يـــــاطـــــا  وّدك 

يف ريعان �سبابه ح�سل على ق�سط وافر من التعليم ثم �سغل مركزًا 
وظيفيًا مرموقًا.. كان موفقًا يف زواجه.. �سعيدًا يف حياته.. ل ينق�سه 

اإل ال�سكر هلل وطلب دوام هذه النعمة.
الزواج  هذا  امل�سيار(..  )زواج  اأقرانه  من  م�سامعه  على  تردد 
الذي �ساع وذاع ذكره وتعدد موؤيدوه ونقاده يف املجال�ض وعلى �سفحات 
يذكر  اآخر  وطرف  ال�سلبيات،  يعد  النا�ض  من  طرف  اجلرائد.. 

�ض�رة العلق الآية )6، 7(.  )22(
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اأن من  الإيجابيات، ولكٍل م�سلك ومنهج يف هذه احلياة، وما من �سك 
حما�سن زواج امل�سيار: رعاية لأرملة واأم اأولد، و�سيانة ملطلقة اأو عان�ض 

فاتها القطار، اأو وحيدة اأبويها املعيلة لهما اأو لأحدهما.
ى  َتر�سَ ثانية  زوجة  عن  البحث  فكرة  �ساحبنا  ذهن  يف  اختمرت 
مبثل هذا الواقع، مع جتّنبه احلرج مع زوجته.. فكان اأن وقع اختياره 
لهما، و�سار التفاق، ومت عقد  اأبويها ومعيلة  �سابة معلمة وحيدة  على 
القران.. اآخذًا يف العتبار اأنه �سيختزل من وقت عمله ورعاية منزله.. 
اأبلغ  الزواج..  موعد  حتديد  وبعد  الطماأنينة،  ولها  املتعة  له  يوفر  ما 

زوجته الأوىل اأنه م�سافر يف مهمة اإىل جدة و�سيعود بعد يومني.
�سار اللقاء وبعد اإجراء مرا�سم حفل الزواج ب�سكل م�سغر ا�سطحب 
اإ�سارات  اإحدى  وعند  الفندق،  ليلة يف  ليق�سي  اأهلها  بيت  عرو�سه من 
املرور، وبينما هو يتحدث معها م�ستعر�سًا مكانته الوظيفية وعلقاته 
الجتماعية.. جتاوز خط امل�ساة.. فما كان من جندي املرور اإل اأن اأنَّبه 
واأمره بالرجوع قليًل اإىل اخللف.. فعاد لكنه �سعر اأن يف ذلك خد�سًا 
لكرامته اأمام عرو�سه الذكية اللماحة )والتي تختزن لها من الدهاء ما 

مل يحط به علمًا(.
ت�سيء  عندما  اجلندي  لهذا  ال�ستم  توجيه  ناويًا  بكلمات  فتمتم 
الأخ�سر  اللون  وباإ�ساءة  غروره،  م�سبعًا  ينطلق  ثم  اخل�سراء  الإ�سارة 
الذي يعني فتح الطريق اأر�سل كلماته امل�سينة لذلك اجلندي.. ثم �سغط 
بدًل  اإىل اخللف  ال�سيارة  برجوع  فوجئ  اأنه  اإل  البنزين..  مكب�ض  على 
ناقل  ال�سيارة(  )جري  تغيري  لن�سيانه  ذلك  الأمام  اإىل  اندفاعها  من 
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بني  وبات  خلفه،  التي  بال�سيارة  ارتطامه  النتيجة  فكانت  ال�سرعة.. 
م�سكلتني: الألفاظ البذيئة املوجهة للجندي، وما َخلَّفُه احلادث.

فاأبرز بطاقة التاأمني ل�ساحب ال�سيارة امل�سدومة، وبقيت م�سكلة 
برفقة  ليلته  ليق�سي  ال�سرطة  ملركز  �سخو�سه  اإىل  اأدت  التي  اجلندي 
عرو�سه يف مد وجزر وجهد وعناء.. حيث انتهى الأمر ب�سلح وتنازل.. 
ليوا�سل م�سواره اإىل الفندق لي�سل اإليه عند بزوغ الفجر، واأثناء تقدمه 
لل�ستقبال.. مل يجد ا�سمه �سمن احلجوزات، فرفع �سوته على موظفي 

ال�ستقبال واتهمهم بالفو�سى والإهمال.
اإبراز  منه  ُطلب  وملا  املوقف،  لتهدئة  ال�ستقبال  مدير  تدخل 
اإي�سال احلجز اأخذ يفت�ض يف جيبه وحقيبته وبعد طول بحث عرث على 
تبني  الإي�سال  يف  امل�سوؤول  متعن  وبعد  وتعاٍل،  بعنف  فقذفه  الإي�سال 
اأن احلجز بفندق اآخر غري هذا الفندق. فجاء دور ا�ستهجان م�سوؤول 
لفندقه  متجهًا  وندم  بخزي  حقيبته  يجر  العري�ض  وذهب  له،  الفندق 
مكان يف  ا�ستقر  اأن  بعد  للراحة  طالبًا  منهكًا  متعبًا  نهاره   لي�ستقبل 

اإقامته بفندقه.
توالت الأيام وال�سهور يومًا يزور عرو�سه يف بيت اأبويها، ويومًا اآخر 
اأو ع�ساء يف مطعم، وتوطدت بينهما حمبة  ي�سطحبها للتم�سية لغداء 
تفتعل  واأخذت  وُيعلن،  زواجهما  اأمر  ينك�سف  اأن  يف  رغبت  ثم  واألفة، 
احليل، فو�سعت مرة منديًل اأبي�ض عليه اأحمر ال�سفاة يف ال�سيارة لعل 
زوجته الأوىل جتده وت�سك يف اأمره.. لكنه لحظ ذلك و�سار دائم احلذر 

يفت�ض �سيارته ول يرتك فيها �سيئًا من بقايا هذه الزوجة.
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ذات م�ساء كان مع زوجته اجلديدة يف مطعم فجاءه ات�سال هاتفي 
لإي�سالها  معها  موعده  عن  لتاأخره  وتعاتبه  ب  ُتعقرِّ الأوىل  زوجته  من 
اإىل  و�سارع  الرتباك  فاأخذه  اإليه..  مدعوة  كانت  زواج  حفل  مقر  اإىل 
مما  اأهلها..  اإىل  الثانية  بزوجته  للعودة  وال�ستعداد  املطعم  حما�سبة 
جعلها تت�ساءل وهي العارفة.. ملاذا هذه ال�سرعة بالعودة، ؟ ومل نكمل 

تناول الوجبة بعد؟ فاختلق لها اأعذارًا غري مقنعة.
اأنزلها يف بيت اأبويها وذهب على عجل لزوجته الأوىل التي وجدها 
يف اأبهى حللها تنتظره على م�س�ض، وبعد �سديد عتاب على التاأخري.. 

ركبت معه يف املقعد الأمامي ولكن الرتباك كان باديًا عليه.
انك�ساف  من  وخوفه  ارتباكه  يف  زاد  ما  لحظ  الطريق  اأثناء  ويف 
و�سار يف  ال�سيارة،  الثانية يف  زوجته  تركتها  فردة حذاء  لروؤيته  اأمره، 
حرية �سديدة كيف يتخل�ض منها فاأخذ ي�ساغل زوجته بحديث عن هذه 
جانبه  عند  وي�سعها  احلذاء  فردة  ليلتقط  الأخرى  تلك  وعن  العمارة 
الأي�سر.. �ساألته زوجته وهو مرتبك جدًا، ما بالك؟ هل حدث لك اأمر؟ 
اأخذه ال�سعال املفتعل وتناول منديًل ليم�سح فمه، وعند وقوفه اأمام اإ�سارة 

املرور فتح الباب متظاهرًا بقذف املنديل ملحقًا به فردة احلذاء.
وقاه  اهلل  اأن  ظاّنًا  مرتاحًا  ال�سعداء  تنف�ض  الإ�سارة  جتاوز  بعد 
مقر  حيث  الفندق  بوابة  وعند  �سره،  وانك�ساف  اأمره،  افت�ساح  من 
متباهية  واختيال  بكربياء  للنزول  ت�ستعد  الزوجة  اأخذت  احلفل.. 
 مبظهرها، ويا لهول املفاجاأة لهذا الزوج امل�سكني.. عندما �ساألته زوجته

اأين حذائي؟!!
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ِعق الرجل وتلعثم وارتبك و�سار يفت�ض عن حذاء الزوجة، وملا مل  �سُ
يجد �سيئًا قررا العودة لإح�سار حذاء اآخر، لكن الزوجة الأوىل هالها 
عتاب  وجرى  يربره..  ما  له  جتد  مل  الذي  احلذاء  فردة  اختفاء  لغز 

و�سخب وجلب.
�سارت حياة الزوج على هذا املنوال واأجنب اأطفاًل من الزوجة الثانية 
اإىل جانب اأولده من الزوجة الأوىل.. حتى انك�سف �سره وافت�سح اأمره، 
واأ�سبح ُي�سارع تيارات من الغ�سب وال�ستهجان من الزوجتني، و�ساءت 
حاله، ومل يوفق بح�سن اإدارة ومّل �سمل العائلة.. وكانت اأكرب املنغ�سات 
ت�سحن  كانت  اأم  كل  لأن  تهداأ  ل  الأولد  بني  تقوم  م�ساجرات  والهموم 

اأولدها بالبغ�ساء والأحقاد.. وانطبق على �ساحبنا قول ال�ساعر:
ـــَت ول تـــــدري بـــاأنـــك جــاهــل ـــْل ومن يل بــاأن تــدري باأنك ل تدريَجـــِه

لو فكر هذا الإن�سان يف واجباته احلياتية والتزاماته ولو اأمعن النظر 
يف واقعه، ويف م�سار دنياه، وما ُيخبئه له القدر من مفاجاآت واأحداث.. 
لأعاد ح�ساباته ور�سم لنف�سه خطًا يجنبه �سر املنزلقات واأعباء الأحمال 

التي ل طاقة له بها.. ولكن هيهات حني مندم. 
اإليه..  مل يكن �ساحبنا يف حاجة للزواج ومل يكن هناك ما يدعو 
التدبري  وقلة  الإرادة..  العقل وفقدان  الغريزة وعدم حتكيم  دوافع  اإل 
و�سوء الطالع وعدم التوفيق.. كل ذلك اأدى اإىل حتمله ما حتمل من هذه 
الأعباء والآلم واملتاعب واملنغ�سات وليته عمل بقول ال�ساعر بل ليتنا 

كلنا نعي قول ال�ساعر احلكيم:
ل يقرب ال�ِرد حتى يعرف ال�َضَدراواأعقل النا�س من ل� مات من ظماأٍ
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)36( إعمال الفكر

راأيته �سارد الذهن �سابحًا يف اأحلم اليقظة.. يناجي نف�سه بكلمات 
غري مفهومة.. مل ي�سرتِع انتباهه جلو�سي بالقرب منه.. اأردت اأُن اأعطيه 
ف�سحة للتاأملت قبل اأن اأُبادره بتحية. وطال انتظاري، واأ�سفقت عليه، 

وفكرت فيما اآل اإليه حال �سيخنا من �سرحان الفكر والقلق والهموم.
اأنت  مِلَ  له:  وقلت  بال�سلم،  بادرته  اأن  بعد  تنبه  اه..  عمَّ يا  ناديته 
اإفرازات  بجوارح  فكرك  باإعمال  الذهن  �سوارد  من  متاهات  غارق يف 
الع�سر ومنغ�ساته؟ فنظر اإيلَّ نظرة �سامتة كلها عتب.. نظرًة موجهة 
اإىل من مل مير بتجربة اأو ُيعاين من نوائب الدهر.. ثم تنهد و�سهق وزفر 

ى ثم قال: زفرة َحرَّ
يا بني األ ترى ثقل احلمل: اأبناء واأحفاد واأ�سرة وجماعة وجمتمع.. 
ومتغريات �سار لها من التبعات ال�سيء الذي اأثقل كواهل العقلء وزاد 

من الهموم واملعاناة.
اإن م�ستجدات الع�سر وما �ساحبها من ثورة �سناعية واقت�سادية 
قد  التقنية..  وو�سائل  والت�سالت  املوا�سلت  يف  وتطور  واجتماعية 
وعوامل  الب�سر  �سواذ  من  واإفرازات  الفكر  �ستات  من  تيَّارات  اأوجدت 
الإرهاب واحلروب والتناحر واخللفات التي مل تكن معروفة، وما �سار 

لها من اآثار عك�سية وخماوف تنذر ب�سوؤم ورعب.
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�ساألته: وهل لك �سلة يف علج ما �سرحت؟
هذه  على  ي�سري  ما  علج  لي�ض  ي�سغلني  الذي  اإنَّ  بني،  يا  قال: 
الأر�ض ول�ست معنيًا بذلك، واإمنا الذي يهمني م�سايرة الأبناء والأحفاد 
لهذا التيار الذي يقت�سي احل�سانة وال�ستعداد للمواجهة ب�سلح هذا 
باأ�سباب الوقاية  اأخذ احليطة واحلذر والأخذ  الع�سر.. نعم ل بد من 

بجدية و�سرب واحتمال.
قلت: وما هي الو�سيلة ملواجهة هذا التيار؟

فجاء اجلواب �سريعًا يع�سر قلب هذا ال�سيخ الهرم الذي يختزن 
ال�سيء الكثري من اخلربة ومرارة املعاناة فقال:

حال  ولكل  ومتنوعة  متعددة  الوقاية  وو�سائل  احلرب  و�سائل   
لبو�سها من اأنواع ال�سلح، ومن اأهمها األ حتارب عدوك بال�سلح الذي 
تخ�ساه اأنت بل حاربه بال�سلح الذي يخ�ساه هو.. فالعدو القادم جمهول 
اأنف�سنا  اإ�سلح  منا  يقت�سي  والت�سلح  والزمان،  املكان  الهوية وجمهول 
تربية والتزامًا وحت�سيًل.. علمًا ومعرفًة كما ي�ستلزم تلحمًا وتعا�سدًا، 

وبحث اأو�ساع من خلل حوارات وجمادلة هادئة هادفة.
قلت: �سيء جميل وراأي حكيم اأن يتحقق مثل هذا ال�سلوك، ولكن 

هل تعتقد اأن ذلك متي�سر؟
اأخذه وجوم و�سمت طويل.. ثم نظر اإىل لوحة معلقة على حائط بهو 
املنزل متثل منظر واد و�سفح جبل، ومرتفع ينهمر منه املاء، واأ�سجارًا 
وخ�سرة ووجهني ح�سنني لعرو�سني يق�سيان �سهر ع�سل، ثم قال: اأمعن 
اأن احلياة �ساعات �سعادة.. مير  النظر بهذا املنظر، و�ساأل: هل تظن 
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املفاجاآت  من  الكثري  لهما  يخبئ  الدهر  اأن  اأم  العرو�سان..  هذان  بها 
وامل�سائب.. فردية وعائلية واأ�سرية واجتماعية؟

 قلت: بطبيعة احلال متقلبات الزمن ونوائبه كرث.. نرى اأثرها وما 
خلفته من نزول وارحتال ونكبات بني وقت واآخر.

لقانون  فاإن  ذلك  تعرف  كنت  اإذا  اليافع..  ال�ساب  اأيها  يا  قال: 
اإل  بها  ويتقيد  يعيها  ل  حملها..  َيْثُقل  وتبعات  واأحكامًا  نظامًا  احلياة 
العقلء ممن يتجنبون طي�ض ال�سباب ونزقه ولهوه وعبثه، ويوؤثرون على 
ال�سباب، ومثلهم  اأكرث طي�ض  ولو كان بهم خ�سا�سة، لكن ما  اأنف�سهم 
و�سفاهاتهم  مراهقتهم  يف  يزالون  ول  ال�سيخوخة  على  �سارفوا  ممن 
ما اإىل  اجلميع  وهدى  �سرورهم  اهلل  كفانا  وتعامًل..  و�سلوكًا   راأيًا 

يحبه وير�ساه.
اأما ترى اإن اإعمال الفكر وو�سع اخلطط ال�سرتاتيجية مطلب ملح 
اأو منظمة، واإمنا هو �ساأن �سامل لكل  اأو دولة  واأنه لي�ض وقفًا على فئة 
النا�ض جماعات واأفرادًا، وما هذا اإل من عوامل الأخذ باأ�سباب ال�سلوك 

الإن�ساين ودواعي التنمية والطماأنينة التي ين�سدها اجلميع.
اإ�سارتك اإىل مراهقة ال�سيوخ..  قلت: يا �سيخنا ا�سرتعى انتباهي 

هل من ال�سيوخ من ت�ستمر معهم املراهقة؟
قال: نعم وما اأكرثهم واأ�سر�سهم �سفاهًة وجهًل، واأ�سدهم عنادًا 

ومكابرة.. اأما �سمعت قول زهري:
بعـــده َحــْلــَم  ل  ال�ضيخ  �ــضــفــاه  ــِمواإن  َيــْحــلجُ واإن الــفــتــى بــعــد الــ�ــضــفــاهــة 
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اأن�ض  من  رغباتهم  اإ�سباع  يوا�سلون  الذين  ال�سيوخ  هم  كثريون 
يف  �سارحني  تراهم  بالنتقاد  اأحق  وهم  الآخرين  وينتقدون  وملذات، 
غوغائيتهم دون حياء اأو وجل.. مهملني رعاية اأبناء ومنازل، ومتنا�سني 
ومل بخربة  ميروا  مل  كاأنهم  وطنية..  وواجبات  اجتماعية   حقوقًا 

يتعظوا بتجربة.
يق�ل ال�ساعر:

فـــاإنـــه عـــقـــل  لـــلـــمـــرء  يـــكـــن  مل  هنياإذا  النا�س  على  بيت  ذا  كــان  واإن 

اإ�سارتك لإعمال الفكر وو�سع اخلطط  �سيخنا الفا�سل: لنعد اإىل 
وا�ستقراء  درا�سة  تتطلب  اخلطط  هذه  مثل  اإن  ال�سرتاتيجية.. 

امل�ستجدات، ونحن ال�سباب نعي�ض يومنا ون�سعى للمح�سول الفوري.
قـــــال:

حا�ضداً والفيت  تــزرع  مل  اأنــت  ندمت على التفريط يف زمن البْذِراإذا 

�سباب  من  �سريحة  عن  ذهني  يف  يدور  �سيئًا  لم�ست  قد  بني  يا 
املتدنية  الرغبات  واإ�سباع  الزائفة  املتع  اأخذتهم  الذين  الع�سر  هذا 
البناء طريق  يف  وعرثة  كارثة  واهلل  وهذه  وامللذات،  الأن�ض  اإىل   وامليل 

والعطاء والنتماء.
حل�سن  و�سعي  تخطيط  ي�ساحبه  مامل  يكفي  ل  وحده  التعليم  اإن 
والأجهزة  املدر�سة  ثم  الدائمة  البيت  م�سوؤولية  هي  والرتبية  تربية.. 
اجلهود وت�سافر  اجلاد  وبال�سعي  اأنواعها،  خمتلف  على   املعنية 

يتحقق املطلوب. 
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�ساء  اإن  قادم  لقاء  اإىل  اللقاء  ننهي هذا  اأن  اأود  بني  يا  واإىل هنا 
اهلل.. موِدعًا ومهديًا لك احلكمة التالية:

)ما اّدخر الآباء للأبناء، ول اأبقى الأموات للأحياء �سيئًا.. اأف�سل 
من ا�سطناع املعروف عند ذوي احلاجات(.

فاإن ا�ستطعت فافعل!
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�ــضــدق م�دتي اأمــنــحــك  اأنـــا مل  ــْذِراإذا  ــل من عجُ املــ�ؤثَّ فما يل اإىل املجد 

و�سفوح  وهاد  عرب  املرء  ًة  ُم�َسريرِّ م�ساربها..  وت�سفو  الأيام  حتلو 
اأمره.. م�ستبعدًا  وغابات من الآمال والتطلعات.. �سارحًا يف غفلة من 
ما ُيخبئه الزمن من اأحداث وظواهر موجعة، ومتنوعات من م�سائب 
عمر  هي  و�ساعات  دقائق  من  الأيام  تطويه  وما  وجوائحه،  الدهر 

الإن�سان.
اأهواء  تغمرها  مفاهيم..  وتختلط  اأحداث  وجتري  اأمور  وت�سري 
واأغرا�ض، وتلفها افرتاءات وحجج وتقوي�ض، وت�سعيد لتفاهات هابطة، 
واإعماٍل لأدنى فكر.. ثم جتيء �سحناء وقطيعة رحم اأمام ناظري ممن 
�ساأن يحدث بني  وراأب �سدع. وهذا  ي�سعى ل�سلح  اأو  كلمة حق  يقل  مل 

اإخوة وعائلة واأ�سرة وجماعة غاب عندهم الوعي.
يقول حكيم: �سعف النظر يورث العثار، و�سعف الراأي يورث الدمار.

و�سقم  وهزال  �سيب  من  املرء  حال  اإليه  �ستوؤول  ملا  املتاأمل  اإن 
وا�ستعداد لرحتال، وفراق اأَبِدي ل عودة معه.. م�سحوب بهموم وموؤونة 
اأيف هذه احلياة  ليت�ساءل:  الزمن..  القيم وح�ساد عقود من  اإرث من 

الفانية ما ي�ستحق الوقوف عنده غري مكارم الأخلق؟
معايل ال�ضيخ: عبدالعزيز بن عبداملح�ضن الت�يجري.  )23(
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عرفته واأنا يف �سن ال�سبا واأ�سبحت متابعًا ل�سريته وم�ستمعًا ملا يروى 
عنه من ماآثر وقيم، وم�ست الأيام وال�سنون واأنا اأرى فيه املثل والقدوة 
وعطائه  وبذله  عقله  ورجاحة  فكره  رقي  من  الي�سري  اأ�ستمد  اأن  متمنيًا 

وت�ساحمه.. ذلك الإن�سان املدر�سة يف حديثه وتعامله ون�سحه وتوجيهه.
كانت يل معه لقاءات، و�ساهدت يف اأكرث من منا�سبة اإدارته لعمله 
وطريقة تعامله مع الآخرين، وحواراته مع خمتلف الطبقات، لقد اأ�سرَّ 

يل ب�سيء من خمزونه، واأ�سدى يل من ن�سحه واإر�ساده.
لعلي  وم�سليًا  موا�سيًا  واآلمه  همومه  اأ�ساركه  اأن  اأردت  يوم  ذات 
اأخفف �سيئًا من اأحزانه.. فبعثت له ر�سالة وهو خارج الوطن م�سريًا ملا 
يواجهه ممن ورث بل عقل عداوته، م�سريًا اإىل ما بناه لنف�سه ولقومه 

وللحا�سدين املبغ�سني منهم من عز وجمد.
الرقي  اأجزل معاين  التاريخ  لوحة  را�سمًا على  اإيلَّ  فجاء اجلواب 

و�سموخ القيم.. الر�سالة اجلوابية طويلة اأجتزئ منها:
)اأقول لك وبكل �سدق.. اإنني ورمبا غريي منار�ض يف حالتنا العامة 
وتعاملنا مع هذه احلياة.. األب�سة كثرية ووجوهًا ُكرثا..( م�سريًا اإىل اأن 
له جتربة كبرية مع نف�سه ونزعات هذه النف�ض وميولها اأرادت اأن تاأخذه 
اإىل متاهات ل رجعة منها.. اإل اأن رحمة اهلل نبهته اإىل اخلطر فرتاجع 

بعد اأن تبني خطورة الطريق.
واأردف قائًل )ما اأكرث ملمتنا وجدلنا مع عامل ذاتي اأق�سى على 
قابلني  ما  اإىل  اأ�سرت  ر�سالتك  يف  اأراك  اخلارجي!!  العامل  من  املرء 
وُيقابلني يف حياتي من نكران الآخرين، ل غرابة يف ذلك يا عزيزي.. 
اأن  عن  وعجزه  وتربيته  اخلا�ض  اأُفقه  اإن�سان  فلكل  ب�سرًا  ُنعاي�ض  نحن 
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ي�ست�سرف الطريق اإىل اأُفقه لي�سلح من نف�سه، واإن�سان كهذا األ نعذره 
ون�سفق عليه ونربه ما اأمكننا ذلك ون�ساحمه.

ما اأطول الطريق التي م�سيت عليها، وما اأكرث العرثات، وما اأق�سى 
العقبات التي و�سعت يل عليها، وما اأكرث احلفر!!

ُت اإليها فاإذا هي طريق  اأوقفتني ر�سالتك على هذه الطريق الآن فتلفَّ
اأحمدها واأ�سكر اهلل عليها وعلى عنايته بي، ولكي تراين اأوؤكد لك اأين 
رجل اأُقاتل عن نف�سي كل نزعة ذاتية تغريني بالنتقام لنف�سي، واحلمد 
هلل اأين تغلبت على كل نزعة موؤذية مف�سدة للخلق، وهاأنذا اليوم اأُ�سائل 
ذلك اليوم البعيد.. اأعندك ذكرى يل عن طي�ض ال�سباب ونزقه اآنذاك؟ 

وحتى الآن واأنا اأ�سائله واأنتظر اجلواب لأودعه اأوراقي..( اإىل اأن قال:
ولكن  ذلك  من  اأكرث  هو  مبا  ر�سالتك  اأكرم  اأن  اأردت  )عزيزي: 
لل�سيخوخة معيارًا اإذا هي جتاوزته فلرمبا تدخل يف ر�سالتي هذه �سيء 
من التخريف، واإين ب�سعور خمل�ض اأح�ض اأنك تريد لأهلك وبني وطنك 
كل خري، وهذا ل ي�ساعدك عليه اإل اأن ُتعطي وُتعطي ول تاأخذ ول تفكر 

اأبدًا بعطاء الآخرين، دعهم ومار�ض ف�سيلة الت�سامح(.
قول حكيم وراأي �سديد..

فهل عرفت اأيها القارئ ال�سيخ اجلليل الذي ردَّ على ر�سالتي، لقد 
كان حكيمًا ح�سيفًا متّكن بخلقه ودرايته اأن ينتقل من القرية اإىل املدينة 
واأ�سبحت  اأن �سار رجل دولة  لي�سبح وجهًا من وجوه املجتمع ما لبث 

عامليته معروفة للقا�سي والداين.. باخت�سار كان جامعة يف اإن�سان.
لأهـــلـــه زيـــــن  الـــعـــقـــل  اأن  تــــر  التجارباأمل  طــ�ل  العقل  متــام  ولكن 
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اأح�ض  نف�سي..  من  كبريًا  حيزًا  اأخذت  التي  املميزة  الر�سالة  هذه 
اأنها اأ�سافت يل �سيئًا جديدًا وتروي�سًا للذات.. حقًا اإنها ر�سالة جامعية 
راجح..  وعقل  نرّي  فكر  �ساحب  اإن�سان  التجارب..  عركته  اإن�سان  من 
�سقلته الأيام واأ�سبح ذا معني يروي، وب�سرية ُي�ست�ساء بها.. فله مني 

ومن حمبيه ومعارفه العرفان والتقدير ومن اهلل الرحمة والغفران.
يق�ل ال�ساعر:

ــــخــــلــــده طــــــ�ل الــــثــــنــــاء فــيــخــلــدومـــــا لمــــــرئ طـــــ�ل خـــلـــ�د واإمنـــــا يجُ

ويق�ل اآخر:
الِذْكرجُه� امل�ت، فاخرت ما عا لك ذكره َحيَي  ما  الإن�ضان  ميت  فلم 

اأنف�سنا  ي يف  وُننمرِّ التجارب،  الدرو�ض وهذه  ن�ستفيد من هذه  فهل 
حب املكارم وف�سيلة الت�سامح.

قال بع�سهم يف ال�سيوخ: اأنهم اأ�سجار الوقار، ومنابع الأخبار، ول 
تطي�ض لهم �سهام، ول ي�سقط لهم وهم.. اإن راأوك يف قبيح �سدوك، واإن 
اأب�سروك على جميل اأمدوك. كان رحمه اهلل يخاف ربه وينهى النف�ض 

عن غّيها وهواها فله اجلنة برحمة اهلل.
قال اهلل تعاىل: }وََأمَّا مَنْ خَافَ مََقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّْفسَ عَِن الْهَوَى )0)( َفِإنَّ 

الْجَنََّة هِيَ الْمَْأوَى )1)({)24(.

1428/7/4هـ

�ض�رة النازعات الآية )41، 40(.  )24(
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)38( فرحة يتيـم

ـــــدوثــٌة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ�ِت اأحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــارهاملــــــرءجُ بـــعـــَد امل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــى مــنــــــــــــــه اآثـــ ـــ يــفــنــى وتــبــقـــ
امــــــــرئ حـــال  احلــــالت  ــارهفــاأحــ�ــضــنجُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ�ِت اأخــبـــ ــــ ــــ تــطــيــب بـــعـــَد املــــ

يف العقد ال�سابع من القرن الهجري الرابع ع�سر.. عا�ض يتيم الأب 
بعيدًا عن اأهله وع�سريته بهجرة نائية، وكانت احلالة العامة متوا�سعة 
النا�ض  وكان  احل�سارة،  مظاهر  عن  والبعد  املوارد  �سح  ي�سودها  جدًا 
يعانون خ�سونة العي�ض والتق�سف يف املاأكل وامللب�ض، ودع عنك ال�سحة 

والثقافة حيث ل وعي بهما ول وجود. 
تعر�ض �ساحبنا ملواقف جّمة تثري ال�سجن وخا�سة عندما �سار يرى 
اأن ي�ستخل�ض لنف�سه  اأ�سياء جديد مغرية يريد  ما يرد اإىل القرية من 
وي�سمع  الأيام  ومت�سي  ب�سرية،  والعني  ق�سرية  اليد  لكن  ت�ستهي  ما 
والأحذية  كالألب�سة  امل�ستوردة  بالب�سائع  امتلأت  البلد  عا�سمة  اأن 
الوقت  اأ�سجانه.. لكنه يف  ال�سبابية، فكان ما يرى وما ي�سمع ي�ساعف 
على  للح�سول  ورغبة  حرارة  اأمانيه  ويزيد  تطلعاته  من  ز  ُيَحفرِّ نف�سه 

�سيء مما يرى اأو ي�سمع.
العا�سمة  القرية قادمًا من  اإىل  الأخوال  اأبناء  اأحد  يوم عاد  ذات 
ومعه ب�ساعة لُيتاجر بها يف دكانه بالقرية، و�ساع بني النا�ض اأن الب�ساعة 
حتوي قم�سانًا داخلية )الفنيلة( ومثل هذا اللبا�ض يعترب �سيئًا غريبًا 

ومطلبًا �سعبًا قد يتعذر حتقيقه للغالبية من ال�سكان.
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وملا  له،  فنيلة  �سراء  طالبًا  ي�ستعطفها  والدته  اإىل  �ساحبنا  ذهب 
النا�ض..  ي�ستعملها معظم  والتي ل  ماليًا  املرهقة  الكماليات  كانت من 
اأ�سارت عليه اأن يطلبها من اخلال ابن عم الوالدة.. الأمر الذي اأحرجه 
وزاد من قلقه، واأخذ يلتقط اأنفا�سه وي�ستجمع قواه للقيام بهذه املهمة.

ا�ستغرب  الذي  اخلال)25(  دكان  اأمام  ا�ستحياء  على  ووقف  جاء 
حاجته..  عن  ب�سوؤاله  وتكرم  عليه  فعطف  اليتيم..  الطفل  هذا  وقوف 
فرد ب�سوت خافت خجول: )اأبي فنيلة( فنادى ابنه ليح�سر له الفنيلة 
يذرع  واأخذ  و�سرورًا،  غبطة  نف�سه  ملأ  الذي  الأمر  جمانية..  هدية 
ال�سارع م�سرعًا اإىل والدته ليزف اإليها الب�سرى بهذا ال�سيد الثمني.. 

ت والدته بهذا احلدث مبتهلة بدعاء وثناء.  �ُسرَّ
ربة  تخيطه  واحد  ثوب  ارتداء  املعتاد  من  كان  الزمن..  ذلك  يف 
الثياب من  قما�ض  وكان  يبلى  ي�ستعمل حتى  ويبقى  املرء  يلب�سه  البيت.. 
القطن اخل�سن الذي ي�ستعمل حاليًا لأكيا�ض الطحني اأو القمح.. اأما يف 
اأي  )الكرخانة(  خياط  مقزور  ُي�سمى  الألب�سة  من  نوع  فهناك  الأعياد 
العيد فقط ثم  ليومي  ي�ستعمل  ُتر..  بها ومل  ُي�سمع  التي  مكينة اخلياطة 
يطوى ويحفظ اإىل عيد قادم قد ميتد اإىل ثلثة اأعوام، وذات يوم عيد مل 
يتوافر له مثل هذا الثوب.. مما زاد من اآلمه و�سخطه، وتفوه بقول غري 
ماألوف.. مت�سخطًا اأمام والدته التي ت�ساعف اأملها وحزنها هي الأخرى. 
َتَذّكَر هذا احلادث عندما ذكر له اأحد الإخوة اأن امراأة كغريها من 
الن�سوة اللواتي يرتدن باري�ض وغريها من مدن اأوروبا لل�سياحة وال�سراء، 

ممن لهن مقا�سات لدى اأمهر واأ�سهر م�سممي الأزياء هناك.
عبداهلل بن عبدالعزيز العبدالكرمي رحمه اهلل.  )25(
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الأزياء  مب�سمم  املراأة  تلك  َلت  اْت�سَ الزواج  منا�سبات  اإحدى  ويف 
ل لها ثوبًا ح�سب املو�سة الفلنية، وهي  يف باري�ض وطلبت منه اأن ُيف�سرِّ
املعروفة يف قومها امل�سهورة بذوقها واملتعالية على قريناتها من الن�ساء، 
تغيظها..  اأن  فاأرادت  الطلب  بهذا  لها  مناف�سة  اأخرى  امراأة  وعلمت 
ل لها ثوبًا بنف�ض  وات�سلت مب�سمم الأزياء املذكور وطلبت منه اأن ُيَف�سرِّ
ال�سكل واملو�سة رغبة منها يف ارتدائه يف حفل الزواج.. لُتَبنيرِّ ل�ساحبتها 

اأنها هي الأخرى على م�ستوى املناف�سة. 
اإل اأن الأوىل علمت بهذه املكيدة قبل �ساعة من بدء احلفل.. فامتع�ست 
رت  واغتاظت ل�سوء ما �سمعت به والذي وقع عليها كال�ساعقة ففكرت وَقدَّ
اجلديد  ف�ستانها  ُتْلب�ض  اأن  قررت  اإذ  تفكري..  طول  بعد  حل  اإىل  وانتهت 
خادمة  اأن  الثانية  راأت  وعندما  معها،  ت�سطحبها  �سوف  التي  خلادمتها 
اخلجل  وجهها  وعل  يدها  يف  اأُ�سقط  ف�ستانها  مثل  ترتدي  الأوىل  املراأة 
وغادرت احلفل غري ماأ�سوف عليها متجرعة غيظها وكيدها، ولعل عزيز 

م�سر عناهما عندما خاطب امراأته: {اإِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم })26(.
اإن هذه املباهاة واملفاخرة التي ما اأنزل اهلل بها من �سلطان ما هي 
اإل نكران وجحود للنعم وطغيان اأعاذنا اهلل منه.. فهل لنا اأن نقارن بني 
ع�سرين هما عمر ذلك الإن�سان، وهذه املتغريات املت�سارعة التي فاقت 
النف�ض  وتروي�ض  تعاىل،  هلل  والثناء  ال�سكر  ت�ستوجب  والتي  الت�سور، 
بنا  الطف  اللهم  الأمور.  والتحذير من عواقب  الرتبية  بواجب  والقيام 

واأَِدم علينا نعمة الأمن والأمان.. اإنك ويل ذلك والقادر عليه. 

�ض�رة ي��ضف اآية )28(.  )26(
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)39( بيروقراطية، ورموز ذات أبعاد

ولـــكـــن اأخــــــــاق الـــــرجـــــال تــ�ــضــيــقلــعــمــرك مـــا �ــضــاقــت بـــاد بــاأهــلــهــا

جتاوز عقده ال�سابع من عمره واأخذ يخطو بخطى تنوء باأحمالها، 
وقد اأثقلت كاهله ُهُموم الزمن واأعرا�ض املر�ض.. بعد اأن جتاوز قرابة 
من  الكثري  خللها  مار�ض  العامة..  اخلدمة  يف  ق�ساها  عامًا  خم�سني 
والطباع  وال�سلوكيات  املواقف  من  كثريًا  و�ساهد  التعاملت،  اأنواع 

املتناق�سة، والتي تدعو للت�ساوؤل.
تعهد يومًا مبتابعة معاملة ل�سديق يف اإحدى الوزارات بقيت حتت 
املراجعات  رغم  �ساكن  لها  يتحرك  مل  �سهرين..  من  لأكرث  العر�ض 

التلفونية وال�سخ�سية.
ي�سد  اأن  اأراد  الوزارة..  بهرم  الثاين  بامل�سوؤول  معرفة  له  كانت 
مرقدها..  من  املعاملة  هذه  ليبعث  معه  يتعاطف  لعله  الرحال  اإليه 
الزمان وامل�سار  الزيارة بر�سم خطة ت�سمل حتديد  ر لهذه  فاأخذ ُيح�سرِّ
احلذاء وجتهيز  امللب�ض  وكي  احللقة  حيث  من  ال�سخ�سية   والتهيئة 

وامل�سبحة والنظارة.
الوقت  يف  منه  لينطلق  اخلا�ض  ملكتبه  الباكر  ال�سباح  يف  ذهب 
اأخذ  �سباحًا  للتا�سعة  ال�ساعة  اأ�سارت  وعندما  الوزارة..  اإىل  املنا�سب 
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بهية  ب�سورة  نف�سه  راأى  امل�سلح..  مرتديًا  املراآة  اأمام  ووقف  ا�ستعداده 
تدعو للده�سة �سكًل ومظهرًا.. فاأح�ض بالن�سوة، وَداَخَلُه الغرور.

اأنَّبه �سمريه وناجى نف�سه: كيف تعجبك �سورتك واأنت تعاين من 
واقع  اأن�سيت  الإعجاب..  هذا  مثل  ينتاُبك  املر�ض..  واأثر  ال�سيخوخة 
ا�ستيقظ �سمريه  فلعله  توا�سع..  تكون عليه من  اأن  ينبغي  حالك؟ وما 
واأراد اأن ُيعاقب نف�سه بعقاب يرو�سها ويردها اإىل ر�سدها.. الأمر الذي 
دفعه لرتك �سيارته اخلا�سة فركب �سيارة الطلبات )وانيت دات�سون( 
ثم ترجل منها اأمام بوابة الوزارة اخلارجية و�سمح لقائدها بالذهاب.. 

ليعود ب�سيارة اأجرة.
دخل بوابة الوزارة الداخلية فراأى بهوًا وا�سعًا و)كاونرتًا( جميًل.. 
اإىل  ير�سده  من  على  يفت�ض  اأخذ  ال�ستقبال..  موظف  من  َخال  اأنه  اإل 
مكتب امل�سوؤول، وبعد جهد اأر�سده مراجع باأنه يف املبنى الثاين املجاور، 
الذي  لكن  و)الكاونرت(..  البهو  نف�ض  الثاين وجد  املبنى  اإىل  وبدخوله 
وقبعة،  وبنطاًل  قمي�سًا  يرتدي  اأجنبي  عامل  الكر�سي  ويحتل  بداخله 
وبال�ستف�سار منه مل يجب اإل باإ�سارة لزميل له ثاٍن خارج الكاونرت الذي 

تكرم باإ�سارة اإىل امل�سعد اخللفي.
امتطى امل�سعد للدور الثاين لي�ساهد بوابة مدير املكتب مفتوحة على 
م�سراعيها وا�ستب�سر خريًا.. اإل اأن مظهره ووقار �سيبه مل ي�سفع له بح�سن 
املكتب  مدير  �ساأل  لذلك..  اإ�سارة  منتظرًا  اجللو�ض  تردد يف  ال�ستقبال، 
عن امل�سوؤول وعن رغبته يف مقابلته.. فكانت الإجابة باأنه يف اجتماع خارج 
دقَّ لرباءته املعهودة.. ثم طلب من مدير املكتب ورقة ليكتب  املكتب.. َف�سَ
اأ�سباب  �ساحبنا  فدّون  تثاقل  بعد  الورقة  وجاءت  امل�سوؤول،  لذلك  عليها 
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املكتب  مدير  من  طلب  اأخرى  ومرة  ال�سخ�سي،  بكرته  و�سفعها  زيارته 
قائًل من ظروف  الطلب  ويكرر  وجود طلبه،  بعدم  اأجاب  والذي  ظرفًا، 

الوزارة، وح�سل على طلبه تاركًا املظروف مغلقًا، وخرج مودعًا.
ويف عودته دخل معه امل�سعد �ساب اأ�سمر ممتلئ اجل�سم، و�ساأله: 
هي  ما  اآخر:  �سوؤال  اإىل  الف�سول  ودفعه  بنعم..  اأجاب  هنا؟..  تعمل 
طبيعة عملك؟.. قال: )مرا�سل وقهوجي(.. فكان رد �ساحبنا: مرا�سل 
فهمنا.. اأما قهوجي فل اأظن لأنني مل اأر �سيئًا من مظاهر ال�سيافة.. 
فبلغت �سهامة هذا ال�ساب اإىل اأن اأوقف امل�سعد ليعيده ليقوم بواجب 

ال�سيافة.. ف�سكره معتذرًا.
ذهب اإىل املبنى الأول لرتباطه ب�سداقة قدمية وحميمة بالرجل 
ذهب  املكتب  �سكرتري  يجد  مل  وملا  ال�سلم،  بق�سد  الوزارة  يف  الثالث 
اإىل املكتب املجاور.. ووقف بقامته املديدة مغلقًا فتحة الباب بج�سمه 
على  كان  اأحدهما  املوظفني  من  اثنني  على  بال�سلم  مبادرًا  املمتلئ.. 
الكر�سي يتحدث بالهاتف والثاين كان واقفًا بجواره، ومل َيُرد اأي منهما 
مع  يتحدث  واأخذ  املكاملة  من  الأول  فرغ  حتى  واقفًا  ظل  التحية..  له 
زميله دون اأن ُيعرياه اأي اهتمام.. عاد ملكتب امل�سوؤول الثالث ب�سحنة من 
الت�ساوؤلت التي كتمت اأنفا�سه.. ليجد ال�سكرتري قد ح�سر وُيفيده بعدم 
ح�سور امل�سوؤول هذا اليوم.. فدون له على ظهر كرته ال�سخ�سي جملة 
نها قوله تعاىل: }َفِبمَا رَحْمَةٍ مِّنَ الّلهِ لِنتَ  مَّ مذكرًا ب�سداقة وتوا�سل، و�سَ

لَهُمْ{)27(.. لكن �سيئًا من الإجابة مل يحدث ولو بعد حني!!

اآل عمران اآية )159(.  )27(
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خرج من الوزارة يجر اأذيال الندم مرددًا )ما حال هوؤلء القوم(.. 
ثم عاد بعد ع�سرة اأيام قا�سدًا امل�سوؤول الثاين ووجد مدير املكتب اأح�سن 
عما  معتذرًا  ولطف..  بب�سا�سة  املقابلة  ومتت  له،  وا�ستاأذن  ا�ستقباًل، 

جرى يف الزيارة الأوىل، وعمل على اإجازة ما جاء بالعر�ض م�سكورًا.
الثالث  الرجل  ل�سديقه  الزيارة  عاود  اأيام..  ب�سعة  م�سي  وبعد 
له  التوا�سل ومل يجده.. فدون  تاأدية واجب وجتديد  اأجل  بالوزارة من 

الر�سالة التالية:
)األ ليت �سعري، والزمان يجري، وما اأ�سفي اإّل على ما فات من 

عمري.. فهل اإىل لقاء من �سبيل؟
اأبا فلن، 

ــه َغــَفــرتجُ منك  ال�ضد  هــذا  جــاء  فــاأفــعــالــك الـــائـــي �ـــضـــررن األـــــ�فجُاإذا 

اأقدر م�ساغلكم وما اأنتم فيه اأعانكم اهلل.. غري اأن الود الذي اأُكنه 
يف �سدري وما لكم عليَّ من اأياٍد.. يدفعان للم�ساءلة عن هذا النقطاع 
الذي دام لأكرث من ثلثة اأعوام.. فهل ي�سفع يل العتذار؟ ذلك العتذار 
الذي تربره ظروف املر�ض.. اأجاركم اهلل وعافاكم.. وما عتبي اإذا كانت 

زياراتي التي تكررت ب�سع مرات.. اإل حظي العاثر(.
وبعد فراغه من تدوين هذه اخلاطرة.. فوجئ بح�سور امل�سوؤول.. 
ف�ُسرَّ بهذه الطلعة مبتهجًا بهذا اللقاء، وبعد ال�سلم عليه دخل مكتبه 
دون اأن يعريه �سيئًا من املجاملة.. وانتظر اجلميع الإذن بالدخول، وكان 
تلوم.  واأنت  لعل من عذر  يت�ساءل:  فاأخذ  معه..  عادته  على غري  ذلك 
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جاء زميل عزيز على امل�سوؤول.. فا�ستقبله ال�سكرتري بحرارة واأخذ بيده 
فراغهما من حديث  وعند  امل�سوؤول  به  بالدخول، لريحب  له  م�ساحبًا 

ال�سباح اأذن للجميع.
بعد الإذن بادره �ساحبنا بتحية واأ�سمعه هذه اخلاطرة التي دونها 
خلل هذه الزيارة والتي مل حترك فيه �ساكنًا.. ثم خرج �ساحبنا ليتابع 
مو�سوعه ال�سابق يف مبنى ثالث بعيد.. ليفاجاأ بطلبات مل تخطر بباله، 
واأنه �سُيكتب للمنطقة التي هي يف مبنى رابع ناٍء اأي�سًا، وا�ستعد �ساحبنا 
اأن ُيح�سر طلباتهم مناولة.. ظنًا منه اأنه �سيجد من يتجاوب معه، و�سار 
روؤ�ساء  اأحد  بالدخول على  وي�ستاأذن  الرابع،  املبنى  باأروقة ذلك  يجول 
الأق�سام ومل تتح له هذه الرغبة.. مما دفعه للذهاب اإىل مدير املنطقة، 
العام..  املدير  مواجهة  ورغبته يف  املكتب  ل�سكرتري  ا�سمه  تقدمي  وبعد 
مل يلق اهتمامًا بل تغافل عنه.. وبعد طول انتظار اأ�سار اأحد املوظفني 
)تف�سل بالدخول( ويفاجاأ اأن املدير العام كان حمتفظًا ب�سورته اأثناء 
اجتماع على منا�سبة قبل اأربع �سنوات.. فاأخذه بالأح�سان واأ�سفى عليه 
من كرمه وح�سن لقائه.. مما خفف عنه وزاد من امتنانه. زوده بورقة 

ملدير �سوؤون املوظفني، الذي اأكمل بدوره املطلوب.
بعد اإح�ساره لهذه الطلبات اأُبلغ باأن مو�سوعه �سيكتب عليه لوزارة 
اأخرى.. فاأبدى ا�ستغرابه واأن هذا الأمر ل ي�ستدعي كل ذلك.. رد عليه 
املوظف املعني باأنه ل بد لكل ولدة من اأن تخرج من عنق زجاجة واإّل 

لزم لها عملية قي�سرية.
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ترى ما م�سري هذا اجلهد والوقت والعناء النف�سي واملعنوي.. مع 
زحمة الطرق وقلة يف املواقف، ونفاذ اأربعة اأ�سهر من الزمن م�سحونة 
باملراجعة واملتابعة، وال�سفاعة اأحيانًا.. تلك هي واهلل معاناة الكثريين.

يوؤمل  امل�ساهد ما  الرحلة طويلة وفيها من  ق�سة �ساحبنا مع هذه 
وُيعكر ال�سفو.. لكني اخت�سرها مبا ذكرت، واأترك الت�ساوؤل وتفا�سيل 
اأرباب الأقلم.. ممن  تعامل موظفي القطاع العام مع املراجع لتعليق 
لهم معرفة ودراية مبا يدور يف اأروقة الوزارات وامل�سالح احلكومية من 
العام، وهل من �سوابط  القطاع  ن�سبًة من من�سوبي  الأقل  �سريحة هي 
عقابية ملعّوقي املعاملت، وهل لقليلي اخلربة من دورات تدريبية واإذا 
ا�ستمر احلال على هذا ال�سكل فما اأحرى الكثريين باأن يرددوا قول اأبي 

العلء املعري:
ذمــيــمــٌة احلـــيـــاة  اأن  زر  مــــ�ت  َدْهــــَرِك هـــاِزلجُفــيــا  اإنَّ  ي  ِجـــدِّ ويــا نف�س 



195 )1)ح ديالل إلى أوالدي

1428/8/29هـ

)40( رسالة إلى أوالدي

باطـــِلاإذا املرء اأعطى نف�ضـه كـل مــا ا�ضتـهـت كـل  اإلـى  تـاقت  ينههـا  ولـم 
عاجِلو�ضاقت اإليـــــه الإثــــــم والعــــار بالذي حـــــاوة  مــن  اإليــــــه  دعــتــه 

وغمو�ض  خمول  يكتنفها  وتطلعات..  واأوهام  اأحلم  باملرء  تغدو 
وغو�ض يف اأعماق بحار من التاأملت، ومتر به يف غدوه ورواحه حوادث 
واأمل  اأبناء،  على  وقلق  وارحتال  وقرب  وخماوف،  وهواج�ض  واأحداث، 

على ماآثر اندثرت واأجيال عن م�سارها انحرفت.
تلك هي حاله من�سغًل يف ليله ونهاره.. مت�سائًل: ماذا عن �سلوكيات 
الأبناء يف خ�سم حياة ملوؤها املتناق�سات، وما هي تطلعاتهم ونظرتهم 
�سعود  بني  اأفكار  �سوارد  اإل  تلك  وما  الأخلق،  مكارم  من  ملقوماتها 
ونزول.. م�سحوبة باآمال وخوف ووجٍل، وهذه �سرية كل اإن�سان يختزن 
يف خميلته خطوطًا ور�سومًا مل�سارات يرجو حتقيقها من خلل التزام 

و�سلوك ُيجنبه خماطر الزلل.
وقدميًا قيل: )العافية ع�سرة اأجزاء: ت�سعة منها يف ال�سمت اإل ذكر 
ومن كرث كلمه كرث خطوؤه ال�سفهاء،  ترك جمال�سه  وواحدة يف   اهلل، 

وقلَّ حياوؤه(.
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بعد �سلة ع�ساء ذات يوم مليء بقراءات وا�ستماع واأحاديث.. اأخذ 
زاوية من املنزل حماوًل ال�سروع يف اإعداد ر�سالة ما.. يبث من خللها 
اأحدًا يخاطبه.. مما جعله يف حرية  اأ�سجانه و�سكواه.. لكنه مل يحدد 
اإفرازات  ر�سيد  من  ب�سحن  امللآى  ذاكرته  يف  يفت�ض  و�سار  اأمره،  من 
يوجه  ملن  ُيقرر  خلله  من  مو�سوعًا  يختار  لعله  وملب�ساته..  الع�سر 
ر�سالته هذه، ووجد اأنه اأمام واقع ل مفر منه.. األ وهو مو�سوع الأبناء 
والأحفاد، وبحكم جتربته من عدم قبول اأي اإر�ساد اأو ن�سيحة لويل اأمر 
اأو  ا�ستح�سان  لها  يكون  قد  توجيهية  �سيغة  اختيار  يف  تردد  ب�سهولة.. 

قبول لدى الأبناء.. فتذكر و�سية اأعرابي لبنه حيث قال: 
)اأي بني: ابذل املودة ال�سادقة ت�ستفد اإخوانًا وتتخذ اأعوانًا.. فاإن 
يف  عرثة  تكن  ول  بعيدة،  متعذرة  وال�سداقة  عتيدة،  موجودة  العداوة 
ّول �ساحبها عدوًا لأي جناح  طريق �ُسعاة النجاح(.. اإن الغرية املنغلقة حُتَ
اأخطاء الآخرين.. متنا�سيًا  وي�سبح من�سغًل يف البحث عما يعتقده من 
ممن  لتعجب  اإنك  الركب،  موؤخرة  يف  جعلته  التي  �سريته  و�سوء  نف�سه 
ي�سمع  التهلكة، وممن ل  اإىل  نف�سه  بالنار، وممن يجر  ُيحرق مدخراته 

الن�سيحة التي هي اأغلى ما يوهب ويباع، ول يقبل النقد ول ي�سغي له.
فا�ستعان باهلل وا�ستهل ر�سالته بقوله: اأيها الأبناء الأعزاء.. يا من 
ما  وحقق  ورعاكم  اهلل  حفظكم  الأر�ض  على  مت�سي  التي  اأكبادنا  اأنتم 
ت�سبون اإليه من رفعة ورقي. وبعد: اإنه من �سغف حمبة الآباء لأبنائهم 
اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  مدفوعًا  نف�سي  وجدت  توجيههم..  على  وحر�سهم 
اإىل  �سارت  وميولها  النف�ض  ونزعات هذه  نف�سي..  مع  رحلة طويلة  يل 
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متاهات من الأفكار والروؤى.. حم�سلتها م�سايرة اأو�ساع كانت �سائدة.. 
وجتاوز عقبات تاأتي على غرة، ولهذا فاإن جتربة �سبعني خريفًا لي�ست 
مميزة مبعرفة للأب، اأو بوفرة معلومات لديه.. هي يف متناول الأبناء 
يف ظل ع�سر توافرت فيه و�سائل الثقافة واملعرفة واأمناطها، واإمنا هي 
للتذكري.. معتربًا بقول اهلل عزَّ  اأن يطرحها  اأراد  والد  حاجة يف نف�ض 

ْكَرى َتنَفُع امْلُوؤِْمِننَي})28(. نَّ الذرِّ ْر َفاإِ �ساأنه {َوَذكرِّ

ويق�ل ال�ساعر:
خـــلـــيـــًا مــــتــــخــــذاً  كــــنــــت  مــــــا  يــخــ�نــااإذا  اأن  خــلــيــلــك  ــــاأمــــن  ت فــــا 
اأمــــــــنٌي اأٌخ  ـــنـــك  يـــخــــ مل  ولــــكــــن قـــّلـــمـــــــــــــــا تـــلـــقـــــــى الأمـــيـــنـــافــــــاإنــــــك 

ومنوهًا اإىل اأّن النظرة الفردية اأو الفئوية اأو ال�ساملة لواقع املجتمع 
و�سرورة التعاي�ض معه ل تقت�سي منا قا�سمًا م�سرتكًا اأو معادلة عادلة 
اإذ ل بد من الأخذ يف العتبار معرفة  يكون اأي منكم اأحد اأطرافها.. 
عدد من خ�سائ�ض الب�سر ونزعات اأنف�سهم وما متليه عليهم رغباتهم 
لكل  املنا�سب  العلج  يف  الأ�سباب  واأخذ  اأفكارهم،  وتباين  واأهواوؤهم 
حالة، وهذا ي�سفي عبئًا كبريًا وحمًل ثقيًل على من يرغب يف اتخاذ 

طريق �سليم خال من الأ�سواك ولدغات العقارب.
اأبنائي: ما اأجمل اأن نعترب بقول حكيم: )ابذل لذوي الفاقة رفدك، 
واجعل  بعقلك،  نف�سك  وا�ست�سلح  عدلك،  ولعدوك  ِب�ْسرك،  وللعامة 

نظرك وتفكريك مبنزلة املراآة فتدرك بها ما التب�ض عليك(.

�ض�رة الذاريات اآية )55(.  )28(
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العظماء،  وجتارب  احلكماء،  اأقوال  من  ن�ستفيد  اأن  اأجمل  وما 
ون�سائح العلماء.

جملة  خل�ستهما  عليهما..  احلر�ض  ينبغي  مهمان  اأمران  ثمة 
ق�سرية وجامعة: )ِذْكٌر يبقى، وعمل َتْلَقى(. 

�سمو  من:  وماآثر  بقيم  املحاطة  و�سريته  الإن�سان  �سلوك  اإن  نعم 
الأخلق واحللم وال�سرب والتحمل والتنازل والت�سامح والبذل والعطاء.. 
كل هذه ف�سائل تعطي ثمرًا وترتك اأثرًا حممودًا وتاريخًا يروى، والعمل 
ال�سالح �سلوك والتزام وحمافظة، والقيام بال�سعائر الدينية خوفًا من 
اهلل ورجاًء ملا عنده.. هي ح�ساد ثمار الدنيا ومدخرات الآخرة.. فهل 
بالعمل اجلاد  الفر�سة  واغتنام  النف�ض  وتروي�ض  النظر  اإمعان  لنا من 

وا�ستغلل الوقت وا�ستثماره.
وتنذر  البال  ت�سغل  التي  الأمور  هي  كثرية  الأعزاء:  الأبناء  اأيها 
دوافع  من  اإل  �سفوق  �سغوف  اأب  من  للأبناء  النظرة  وما  مبخاطر، 
اخلوف عليهم وال�سعي ل�سلمة توجيههم، وحتقيق طموحات يرجوها 
واإن كان م�سلكه  اإليها.. فهل من خط وا�سح ُمطمئن،  واأمنيات يتطلع 
�سائكًا ومتعرجًا؟ ثم ما هي النظرة ال�سليمة فيما بينكم كاإخوان كبارًا 
و�سغارًا، وكيفية امل�ساهمة بتوجيه الأحفاد وال�سعي للحفاظ على العلقة 

الأ�سرية بل تقويتها.
اإن احلمل ثقيل والدرب طويل، وتباين الروؤى وردود الفعل مدعاة 
للنغلق والنكران واجلحود.. فهل من �سمود و�سرب وموا�سلة للعمل 

ومواجهة التحديات بثبات ورباطة جاأ�ض؟! اأرجو ذلك.
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العمر زمنه قليل وقد ذهب منه الكثري.. فهل املتعة يف اأُن�ض وملذات 
لأيام حمدودة.. اأم اأن الذكر للإن�سان عمر ثان، واأن ِغرا�ض احلياة ذكر 

يبقى وعمل �سالح تلقى؟
لقد منحني اهلل تبارك وتعاىل عمرًا مديدًا.. فله احلمد وال�سكر 
َلت لديَّ القناعة وال�ستعداد للرحيل، وهذا اأمر واقع  والثناء، وقد َح�سَ
واأبناوؤكم، وماذا �ستكون عليه  اأنتم  ل مفر منه، وما ي�سغلني اليوم هو 
وجعلها  اهلل  طاعة  على  باملحافظة  اأو�سيكم  واإين  بعدي،  من  احلال 
والتزامًا،  و�سلوكًا  ان�سباطًا  احلياة  هذه  يف  وال�سعي  الأول،  هدفكم 
فيما وتنا�سح  واأُلفة  مبحبة  مدعومة  القربى  ذي  �سلة  على   والعمل 

بني اجلميع.
يف  والنجاح  والفلح  ال�سلح  لكم  وجل  عز  اهلل  اأ�ساأل  اأعزائي: 
جميع اأموركم.. حماطني بحفظه ورحمته ورعايته.. اإنه �سميع جميب.

الن�سح  من  املزيد  لإ�سافة  تواقة  ونف�سه  الر�سالة  هذه  من  فرغ 
الآباء  به  مير  �ساأن  وهذا  ال�سفقة،  دوافع  من  اإّل  ذلك  وما  والإر�ساد، 
الثقافات،  اأ�سد خوفنا ونحن يف ع�سر امتزجت فيه  الأمر، وما  واأُولو 
واختلطت فيه املفاهيم والروؤى.. مفرزة الكثري من الجنرافات و�سطط 

القول و�سوء ال�سلوك، ومنحدرات من الهبوط.
اأبنائك  على  احلر�ض  �سديد  والدي  يا  اأراك  اأبنائه:  اأحد  �ساأله 
بواعث خلف و�سقاق..  اإىل درجة احلذر من  وينتابك خوف ووجل.. 
ٍه  اإن َطْرِقي لهذا الباب جاء من منطلق م�سوؤولية موجرِّ فجاء اجلواب: 
واإمنا  جمال�ض،  حديث  عرب  ياأِت  ومل  واجبات،  وعليه  حقوق  له  ومربٍّ 
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دونته من واقع جتارب ال�سنني ملن يرغب ويرى من الأبناء وغريهم اأن 
تنري  اأمامكم  �سمعة  اأ�ساأت  قد  اأكون  بذلك  ولعلي  ا�ستفادة..  ذلك  يف 
ال�سقاق  عن  والبعد  والتعا�سد  التكاتف  طريق  في�ستنري  الظلمة  وتبدد 

واخللف.

اللهم الطف يا اهلل يا عليم يا خبري.
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1429/12/12هـ

)41( هي الدنيا ال تستقر على حال

رغب ذات ليلة اأن يبيت خارج املدينة على غري عادته يف �سحراء 
مربعة.. لي�ستيقظ من نومه على يوم جميل و�سماء ملبدة بالغيوم و�سباح 
بهدوء،  الأ�سجار  اأغ�سان  ك  ررِّ حُتَ من�سابة  ن�سمات  ي�ستن�سق  م�سوق.. 
وتنع�ض النف�ض با�ستن�ساق هواء ندّي م�سبع باأك�سجني تتعط�ض له الروح 
ليزيد من طاقة اجل�سم ن�ساطًا حركيًا، و�سفاء ذهنيًا يجعلن الإن�سان 
الزاهية  واألوانه  الأخ�سر  الرو�ض  روعة  ي�ست�سعر  جمّنح  بخيال  ي�سبح 
الأ�سوات  عذوبة  ع�ساق  حال  وتلك  اأطياره،  وتغريد  ال�سذية،  واأزهاره 
ي�ستح�سر  �سجي..  بلحن  اذة  الأخَّ وترنيماتها  ال�سعرية  مبو�سيقاها 
ذكريات زمن الطفولة وال�سبا وريعان ال�سباب بلهوه ومرحه و�سعادته.

اأ�سدقاء  ومودعًا  �سيوفًا  وم�ستقبًل  �ساعيًا  كذلك  �ساحبنا  بقي 
عًا باأن�ض و�سعادة. وحمبني.. فطاب له املقام وا�ستقرت به احلال.. ممترِّ

الربيع  باأيام  م�ستمتع  وهو  املنوال  هذا  على  و�سهور  اأيام  ومت�سي 
ال�سيف  اأيام  الفرتة، وجتيء  تلك  وتنق�سي  الو�سع  يتحول  ثم  ولياليه.. 
حاملة قيظًا.. امتزجت فيه حرارة ال�سم�ض و�سخونة الأر�ض بلفح الرياح 
ال�ساخنة التي ل يطيقها.. فيعود اإىل املدينة مبا فيها من اإفرازات عناء 
النف�ض و�سقاء الروح، ومعاي�سة واقع مرير من خمتلف املفاهيم و�سطحات 
من الروؤى، وحال من الأمل والنفور يف عامل ميوج كتموج البحار، وواجبات 

لرِّفًة تراكمات من جراحات القوم و�سراعات الذات. اأثقلت الكواهل خُمَ
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معار�سة  رغم  البادية  حياة  يعي�ض  اأن  له  تراءى  عناء  طول  وبعد 
الغنم،  من  وقطيع  الإبل،  من  عدد  �سراء  له  فطاب  الأ�سغر..  �سقيقه 
يتنقل  واأخذ  البادية،  من  بفتاة  تزوج  ثم  ال�َسْعر..  من  بيت  يف  وعا�ض 
�سيء  باقتنا�ض  م�ستمتعًا  جبل..  اإىل  واٍد  ومن  رو�ض،  اإىل  �سهل  من 
وتنميتها..  موا�سيه  رعاية  متابعًا  ال�ِسْعر..  بع�ض  وقر�ض  ال�سيد  من 
مكان  الرتحال من  وم�سقة  املوارد  وم�ساعب  الرعي  متاعب  م�ستعذبًا 
اإىل اآخر.. وعا�ض هذه احلياة التي امتدت �سنوات مل تخُل من التفكري 
يف الأبناء والبنات، ويف الرتبية و�سرورة التعليم.. فحار بني خيارين: 
والوعي  الثقافة  البادية وما يعرتيها من قلة يف  ال�سرب على حياة  اإما 
ال�سحي للأبناء، وُبعٍد عن م�سايرة الركب احل�ساري، واإما ال�ستمتاع 
مبعطيات املدينة ومرافقها والأخذ ب�سيء من اأ�سباب التعليم واملعرفة 

وال�ستفادة من مظاهر احلياة ومنافعها احل�سارية.
اأثارت هذه املقارنة تفكريه وجعلته ينظر يف واقعه وحال م�ستقبل 
باملدار�ض  لللتحاق  لديهم  عارمة  رغبة  من  يواجهه  وما  اأبنائه، 
وال�ستمتاع مبظاهر احل�سارة، اآخذًا يف اعتباره ما يعانيه من تقُدم يف 
ال�سن و�سيء من العوار�ض ال�سحية.. الأمر الذي دفعه اإىل بيع موا�سيه 
َق لأبنائه مرادهم باللتحاق  قَّ والنزول يف املدينة وال�ستقرار بها، وحَتَ
�سقيقه  و�سانده  املدينة..  برفاهية  وال�ستمتاع  والوظائف،  باملدار�ض 
الذي �ساهم يف تذليل الكثري من ال�سعوبات، وتوجيه الأبناء والعناية 
بهم.. �سعيًا لإحلاق الكبار بالوظائف واملدار�ض الليلية، وانتظام ال�سغار 

باملدار�ض الر�سمية.
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كانت ظروفه املادية متدنية.. اأما �سقيقه فكان يف حال من الي�سر 
وممار�سة التجارة اإذ كان وكيًل ل�سركات �سناعية.. مل يبخل هذا الأخ 
الر�سمية  اجلهات  لدى  �سقيقه  ا�سم  بت�سجيل  قام  بل  النبيل  الكرمي 

�سريكًا له يف جتارته وجميع ممتلكاته.
ومت�سي �سنوات من التح�سيل واحل�ساد.. تزوجن خللها البنات 
وح�سلن على ن�سيب وافر من التعليم، و�سجع الأبناء يف اأعمال القطاع 
اخلا�ض )م�سانع وجتارة عامة( حتت اإدارة عمهم وتوجيهات والدهم.

عندما  وهي  مماثلة  بحالة  ذكرتني  النبيلة  اجلميلة  احلالة  هذه 
ُكنت يف رحلة اإىل الكويت يف �سهر اأبريل عام 2008م.. واأثناء منا�سبة 
ال�سهرة  ذو  الرجل  ذلك  الداعي  ديوانية  مدخل  على  لوحة  �ساهدت 
والتجارة الوا�سعة.. الذي جتاوزت جتارته الوطن العربي.. هذه اللوحة 
اأن �ساحب  حتمل ا�سمًا مغايرًا ل�سم �ساحب الديوان، وبال�سوؤال تبني 
اإل  منه  كان  ما  الذي  الرجل  لذلك  �سقيق  واأنه  متوفى  رجل  ال�سم 
احت�سان �سقيقه وقام بت�سجيل ا�سمه �سريكًا له يف �سركاته وممتلكاته 
من اأمواله املنقولة والثابتة واأ�سبح الأبناء مكان اأبيهم عاملني واإداريني 
والعطاء  والبذل  للوفاء  عنوانًا  كان  عمل  واأبنائه..  عمهم  مع  ناجحني 

واملحبة والإيثار.
ه�سة مبا �سمعت وراأيت من هذا الرجل الع�سامي  وكان العجب والدَّ
الذي بداأ حياته بداية جتارية ب�سيطة.. ثم تطورت بتدرج فاق الت�سور 
�سركات  مع  وات�سالت  مكوكية  وتنقلت  ومتابعة  بدرا�سة  م�سحوبة 

كربى، وتعاملت دولية، ومكانة اجتماعية مرموقة.
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مل ين�ض �سلة الرحم والتوا�سل مع ذوي القربى واملعارف والأ�سدقاء، 
واأعمال اخلري والرب والبذل والعطاء.. اإىل جانب ما يت�سف به من حلم 

وتوا�سع وطيب مع�سر.
ذهني  و�ساورت  ووفاًء..  نبًل  اململوءتني  الق�ستني  هاتني  تذكرت 
حكايات وروايات اأدخلتني متاهات من الروؤى املتناق�سة اإيجابًا و�سلبًا، 
وعن ق�س�ض تروى واأحداث يندى لها اجلبني من �سحناء وفرقة وتباعد 
وقطيعة، وعن حالت ُيعاي�سها الإن�سان يف حياته، وتذكرت اإخوة اأ�سقاء 
للمحاكم  ورّوادًا  ومتباغ�سني،  متباعدين  والدهم  وفاة  بعد  اأ�سبحوا 
ومكتب احلاكم الإداري.. جتارتهم ك�سدت، و�سمعتهم َتدنَّت، وحالهم 
واحل�ساد،  لل�سامتني  املجال�ض  حديث  و�ساروا  و�ستات،  فرقة  اإىل  اآلت 
القارئ  اأخي  ولك  والود،  القربى  وذوي  للمحبني  ح�سرات  بل  وح�سرة 
اأن تت�سور واقع هوؤلء وماآلهم.. فهل من معترب ومتعظ؟ وهل من اآخٍذ 
باأ�سباب الفلح والنجاح والبتعاد عن �َسْقط التحا�سد والتباغ�ض وما 
تاأمر به النف�ض المارة بال�سوء؟ األ ما اأجمل التواد وما اأح�سن الرتاحم 
والتوا�سل والوفاء بل ما اأجمل العقل الذي ياأمر بذلك.. وما اأقبح التفرق 

والتباغ�ض والتحا�سد والتنافر.
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1430/2/1هـ

)42( رسالة مشبعة بالدموع إلى والدي

الروح  من  مزيج  اإنها  متني،  وجداين  ورابط  عظيم،  �ساأن  الأبوة 
واجل�سد، وظاهرة معنوية، وتطلع لتحقيق اأمنيات واأهداف، هي مظلة 
�سبابه،  يف  وحتى  �سباه  ويف  اأظفاره  نعومة  منذ  الطفل  يتفّيوؤها  حنان 
وقد �ساءت اإرادة اهلل �سبحانه اأن يختار اأبي اإىل جواره، فعانيت الفراق 
والنتقال اإىل بلدة الأخوال، واأنا مل اأزل يف املهد �سبيًا.. مل اأملأ عينيَّ 
من  لأ�ستزيد  معه  اأحتاور  ومل  وعطفه..  حنانه  من  اأنهل  ومل  منه.. 
فقررت  احلياة..  يف  جتاربه  خل�سة  من  وا�ستفيد  وتوجيهه  ن�سحه 
اأجري معه حوارًا.. ولكنه حوار من طرف واحد.. َكَمن يقفز  اأن  الآن 
 اإىل الوراء بقدم واحدة ليقطع م�سافة مطوية عرب �سبعة عقود م�ست

من الزمن.
فاإليك يا اأبي اأقول: كيف اأُ�سميه فراقًا ومل تكتحل عينيَّ بروؤيتك، 
اأ�ستمتع  ومل  بهديتك،  اأفرح  ومل  وعطفك  حنانك  بدفء  اأ�سعر  ومل 
باأبوتك، ومل اأذق لذة مداعبتك وتربيتك.. لغيابك واأنا يف ال�سنة الثانية 
من عمري.. ما هذا، وما الذي �ساأقوله من بعد عتابًا لك يا والدي.. 

لأنه لي�ض مبقدورك ول مبقدور غريك اأن يحول دون نفاذ م�سيئة اهلل.
َعْت والدتي اآلم فراقك، وبح�سنها ابنتك )منرية( ذات  رَّ لقد جَتَ
الأربعني يومًا.. اإىل جانب من فقدوك: ثلثة من الإخوة، واثنتان من 
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اأراك تركتهم يف  اأم �سبقتك بالرحيل اإىل رحمة اهلل..  الأخوات.. من 
ظل متاهات وحال من التحول والإقلل.. كما تركت اأمي ُتقلب نظرها 
يف ال�سماء وبني يديها )ابن، وبنت( يتيمني ل يدركان ما حل بهما من 
كارثة.. ثم تذرف غزير الدمع وهي م�سدوهة �ساردة الذهن غري قادرة 

على النطق.. تت�ساءل: 
ثلثة اأزواج تخطفهم يد املنون تباعًا ليرتكوين اأرملة، وُيخلرِّفوا يل 
مزيدًا من الأيتام، ثم ترفع يديها �سارعة اإىل اهلل اأن يكلأهم بعنايته.. 
ويتمنا وتربيتنا وعوار�ض مر�سنا؟  ُبعدنا  اأبِت وعن  يا  َعِلْمَت عّنا  فهل 
املعي�سة  �سظف  مع  �سارعوها،  التي  واملتاهات  اإخوتي  عن  َعِلْمَت  وهل 
و�سيء من عناء اأجلف القوم وعجرفة الأل�سن ونظرات الإقلل.. اأين 
وعن  درا�ستنا،  عن  عرفت  وهل  وتغذيتنا؟  رعايتنا  تابعت  وهل  اأنت، 
الزمان،  وتقلبات  وعوار�سها  احلياة  جمريات  وعن  و�سقمنا،  �سحتنا 

وما اأفرزه البعد واحلرمان؟
انقطعت،  ما  التي  و�سكواي  وعويلي،  وبكائي  ندائي  �سمعت  وهل 
اه.. اأين اأبي؟(.. ابنة خايل لها اأب، وبنت  اه، يا اأُمَّ ونداء �سقيقتي )يا اأُمَّ
ويزداد  وتبكي..  تبكي  ثم  اأبوِك؟..  اأين  ت�ساألين  وهما  اأب،  لها  خالتي 
بكاوؤها وي�ستد حّر زفريها، واأزيز �سدرها.. ليتك تدري يا اأبي كم من 
املرات جتاذبنا الزفرات وتبادلنا العربات، وانهمرت دموعنا غزيرة، 
اأنت  اأين  وننادي:  واملعاناة،  احلرقة  رغم  نحب�سها  كنا  اأُخرى  ومرات 
العتب ل  واحلرقة..  الأمل  مبعثها  اأ�سئلة  ترد؟..  األ  ت�سمع،  األ  اأبي،   يا 

ول الت�سخط.
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ملاذا اأنا هائم وحدي ل�سُت مثل اأقراين ل �َسَنْد ول ُم�َساِند.. اأُنادي 
اأين  اأبي..  يا  علينا  ت�سفق  األ  يجيب..  اأحد  ل  اإلهي  يا  ي�سمع..  ول من 

حنوك وعطفك.. اأين اأبوتك؟
األ ترى  َقَدَميَّ احلافيتني..  األ ترى  األ ترى ثوبي اخللق املمزق.. 
عراكي  ترى  األ  مر�سي..  وعوار�ض  اأهلي  عن  وغربتي  وبوؤ�سي  حايل 
اأواجهه من جفاء  األ ترى ما  واأثر انهزامي..  اأقراين من الأطفال  مع 
األ  بعدك.  من  تزوجت  اأمي  اأن  تعلم  اأمل  معنوي؟..  وانك�سار  وتهمي�ض 
يتمتعون بحنان  ونفور.. ممن  �سرور  كلها  باأعني  ترمقني  ترى نظرات 
باأف�سل حال مني؟ ل  لي�سوا  اإخوة يل منك  األ ترى  واأمهاتهم،  اآبائهم 
�سك اأن ال�سبب يف عدم اإجابتك هو غيابك الأبدي اإثر مر�ض عّز علجه 
يف وطنك )لزمن غابر( لتبحث عنه يف بلد ناٍء عن الأهل والولد )عليك 

من اهلل �سبحانه اأعظم الرحمات(.
من  مراحل  وتنق�سي  اأمور،  وتتحول  ب�سظفها،  الأيام  وجتري 
خ�سوم،  ومقارعة  �سراع  ومن  الذات،  بناء  معاناة  ومن  ال�سقاء، 
)وفيات  احلوادث  من  ومفاجاآت  ولإخوتي،  يل  واأعرا�ض  وعوار�ض 
واإعاقة( ومتابعة علج، وقلق وهموم.. ثم تتجدد ذكرى اأحلمي بك، 
يف كل وقت وحتى بعدما جتاوزت ال�سبعني ربيعًا! وها اأنا اليوم متعط�ٌض 

لروؤياك ولو ُكنَت حتت الرثى.
حينما ُكنُت يف رحلة اإىل الكويت يف �سهر اأبريل عام )2008م(.. 
تراءى يل طيفك يا اأبي بقوامك املتو�سط، وج�سمك املم�سوق، وحليتك 
كنت  التي  وع�ساك  الداكنة،  البنية  وعباءتك  ال�سيب،  خ�سبها  التي 
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تتوكاأ عليها وته�ض بها.. ترمقني بنظراتك وتتفح�سني من قمة راأ�سي 
اإىل اأخم�ض قدمي، واأنا اأبادلك النظرات والعربات ويخيم علينا �سمت 
�ساحبه،  من  وجل  يخالطه  وكلنا  ب،  وُمَكذرِّ م�سدق  بني  واأنا  رهيب، 
فاأفيق ويختفي احللم وجتيء اليقظة، واأجدين وحدي مذهوًل، ويزداد 

حبي و�سوقي وولعي لروؤيتك و�سماع �سوتك.
وتغدو بي اأحلمي واأفكاري اإىل عقود من الزمن وما ينم اإىل الفقر 
والحتقار و�سيء من العت�ساف، وتلك ال�سنني العجاف التي احتفرت 

اأخاديد من الذكريات املرعبة، واأُردد قول ال�ساعر:
املنى مــن  اأحــلــى  عــنــك  بعيد  َََبَّ  قــريــبورجُ غــــر  الـــــــدار  قـــريـــب  ربَّ  وجُ

)املرقاب(  مقربة  عن  البحث  واأوا�سل  اأفت�ض  الكويت  يف  و�سرت 
التي يرقد جثمانك املرحوم باإذن اهلل فيها، فوجدت املقربة قد اأ�سبحت 
داخل املدينة.. وبعد ما عرثت عليها بعد جهد جهيد.. انتابتني تيارات 
اإىل  و�سلت  املختلطة.. حتى  املتباينة  والأحا�سي�ض  امل�ساعر  جارفة من 
قربك داخل املقربة، وكان موقفًا رهيبًا وحالة من الذهول مده�سة.. 
رغم اأنني مل اأُعاين موقع اجلثمان، ومل اأحدد مكانه، ولعلك �ساهدتني 
واأنا اأجول بنظري موجع القلب �سارد الذهن حول مقابر متناثرة هنا 
وهناك وعيناي مغرورقتان بالدموع.. ثم اأجه�ض بالبكاء واأنا قريب من 

رفاتك، مع اأين مل اأقف على مرقدك بني عدد من املقابر.
كنت اأرهف �سمعي واأحاول اأن اأخفف من نحيبي لعلك تراأف بحايل 
وا�سمع �سوتك تناديني.. لأبثُّك اأ�سجاين، واأق�ضُّ عليك رحلة عمر مليئة 
اأو  بتوجيه  منك  اأظفر  ولعلي  الأحوال،  وتقلبات  والتجني،  باملتناق�سات 
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ن�سيحة اأو نظرة حنان.. لكن �سيئًا من ذلك مل يكن.. ليم�سي املحروم 
يف ت�ساوؤلته، وهل يتاح للأحياء اأن ي�سمعوا اأ�سوات موتاهم، واأقول �سعرًا:

مانعـــاً وبينك  بينـي  الثــرى  يتكلمـــ�اهــذا  اأن  للم�تـى  وهــل  اأبــتــي.. 
ال�ق�ف بقربكم الأرحـــــــمجُ يبكيني من نظَر  وهـــــ�  اهلل،  يــرتحــمــــــــ�ن 

وقوف �سامت خميف وحال من ال�سرود الذهني، وخواطر وذكريات 
�سنوات خلت.. لزمتني مرارتها.. خملفة من الأوجاع التي ا�ستنه�سها 

واأثارها هذا املوقف املهيب.
اإنني  جناته..  ف�سيح  واأ�سكنك  وا�سعة  رحمة  اأبي  يا  اهلل  رحمك 
اإنها  و�سجنها..  النف�ض  عناء  من  تيارات  املقل  بجهد  اأُ�سارع  حائر 
وحل  واأتراح،  واأفراح  واآلم،  واآمال  واأحداث،  بحوادث  مفعمة  خواطر 
الل�سان  ولوك  الزمن  واإفرازات  الذكريات،  من  وتراكمات  وارحتال، 
ودفع احل�سام، وتطلعات اأحملها بني جنبيَّ تتقاذفها اأمواج اأكاد اأخفي 

�سطاآنها، وح�سبي اهلل.. هو نعم املوىل ونعم الوكيل.
قلت يا والدي ما قلت واأنا على يقني من اأنه لو اأبقاك اهلل حيًا ملا 
علينا  الت�سحيات، وجلدت  كل  �سبيلنا  ولبذلت يف  ب�سيء،  علينا  بخلت 
حتى بالذات، وَلُكنَت قدمت لنا كل عافية وكل جهد وكل اهتمام.. هي 
ا�ستجا�سة وجدان ابن َعَجَز عن ِبرَّ اأبيه لأمر �ساءه اهلل.. فاإىل اأن نلتقي 
اأكرر  الكرمي..  عفوه  ظل  ويف  الباري  مغفرة  ظل  يف  الآخرة  الدار  يف 
الدعاء اإىل اهلل العلي القدير اأن يتغمدك بوا�سع الرحمة والغفران واأن 

ُيح�سن اخلامتة اإنه جواد كرمي وهو على كل �سيء قدير.
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1430/2/4هـ

)43( مواقف وِعبر لرجال من النوادر

الرجال..  من  الندرة  وعن  واملواقف،  والقيم  املروءات  عن  احلديث 
�سيق وذو �سجون، ي�سد ال�سامع وينمي روح التفاعل مع �سبل اخلري ورواده. 
بن  عبداملح�سن  بن  عبدالكرمي  اخلال  جمل�ض  يف  كنت  يوم  ذات 
اأُ�سيد  اأن  اأ�سرة اآل عبدالكرمي، وراق يل  عبداهلل بن عبدالكرمي عميد 
اهلل(  )رحمه  علّي  فرد  عليه..  الثناء  من  واأكرثت  معروف  ب�سخ�ض 
م�ستكرثًا كلمي بقوله: الرجال الطيبون ُكرث.. اأما النوادر فقلة قليلة.. 
ف�ساألته اأن يذكر يل اأحدًا من هوؤلء النوادر فقال قول مليئًا بالتحفظ: 
)على حد معرفتي بحا�سرة جند يوجد ثلثة هم: فهد العلي الر�سودي 
بن  وحممد  املجمعة،  يف  الع�سكر  اإبراهيم  بن  وعبداهلل  بريدة،  يف 

عبدالعزيز بن ما�سي يف رو�سة �سدير(. 
بداأ اخلال  بالتحفظ.. ثم  املقت�سب واملليء  �ُسدهُت لهذا اجلواب 

باإعطاء نبذة عن كل منهم:
1- ال�سيخ: فهد العلي الر�سودي )رحمه اهلل(: ذو �سهرة وا�سعة ومكانة 

اجتماعية رائدة يف منطقة الق�سيم.
�سلطة  له  قا�سيًا  ول  تنفيذية،  م�سوؤوليات  ذات  اإمارة  ذا  يكن  مل 
الق�سيم..  منطقة  اأعيان  مقدمة  يف  رجًل  كان  ما  بقدر  ت�سريعية.. 
الأحداث،  وا�ستقراء  الأمور  وحتليل  واحلكمة  الراأي  ب�سداد  معروفًا 
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وتفادي الكثري من الإ�سكاليات.. يف زمن مليء بالأحداث واحلوادث، 
وقد اأ�سبح م�سموع الكلمة حممود الراأي، وله مواقف م�سرفة مع جللة 
امللك عبدالعزيز ب�سفته ل�سان حال اأهايل منطقة الق�سيم يف زمنه، 

وحمل وتقدير القيادة.
2- الأمري: عبداهلل بن اإبراهيم الع�سكر اأمري املجمعة )رحمه اهلل(.

مع  متزامنًا  حملية..  واأحداث  قبلية  �سراعات  خ�سم  يف  ن�ساأ 
انطلقة جهاد امللك عبدالعزيز.. توىل الإمارة خلفًا لوالده )رحمهما 
اهلل( وكان خري خلف خلري �سلف.. �ساير هذه الأحداث وتعاي�ض معها 
�سيا�سية  وحنكة  اإدارية  وقدرة  ح�سافة  من  عنه  ُعرف  مبا  وجتاوزها 
و�سداد راأي، وقام مبعاجلة لكثري من الق�سايا بدراية ودهاء وعقلنية، 
وقد �سار له دور بارز اإبان توحيد اململكة، وُكلف باإمارة منطقة ع�سري 
و�سجاياه  الع�سكر  عبداهلل  الأمري  مواقف  عن  واحلديث  واأجاد،  واأفاد 

وماآثره يحلو ويطول.
رو�سة  اأمري  )التميمي(  ما�سي  بن  عبدالعزيز  بن  حممد  الأمري:   -3
�سدير.. توىل الإمارة على �سغر بعد وفاة والده )رحمهما اهلل(.. ُعرف 
بكرمه وح�سن اإدارته ومعاجلته لكثري من الق�سايا واإ�سلح ذات البني، 

وقد �سغل عدة منا�سب حكومية منها اإمارات مناطق.
ا�ستح�سن اإيراد الق�سة التالية ملوقف من املواقف التي تروى عنه، 
حول  اهلل(  )رحمهما  ما�سي  بن  حممد  بن  تركي  عمه  ابن  مع  وهذه 
خلف دب بينهما على ملك )اأر�ض(، وكلهما متميز �سهرًة ومكانًة، 

وحمل ثقة ويل الأمر.
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�سكل امللك عبدالعزيز )رحمه اهلل( هيئة برئا�سة ال�سيخ: حممد بن 
بتال للنظر يف دعواهما، وعند و�سول اأفراد الهيئة اإىل الرو�سة نزلوا يف 
الرو�سة  اأمري  لدى  الطعام  تناول  وملا حان موعد  الأمري حممد،  �سيافة 
حممد نادى على ال�سيوف وقال: )تف�سلوا(، اأم�سك بيد تركي وقال: اأنا 
واأخوي تركي �سوف نكون مع )التالني(.. يق�سد الندوة الثانية للجلو�ض 
على املائدة، وملا خل املكان.. قال حممد لرتكي: اأنا واأنت كثريًا ما ُن�سلح 
بني النا�ض ونعجز اأن ُن�سلح ما بيننا.. رد تركي: هذا من �ساأنك.. فكان 
لك،  عنها  متنازل  اأنا  امل�سكلة  هذه  اأوجدت  التي  الأر�ض  حممد:  جواب 
وكان بجوار بيت حممد بيت لرتكي �سبق اأن امتنع عن بيعه اإىل حممد.. 
فقال له تركي: وهذا البيت اأي�سًا لك يا حممد.. وت�سافحا مت�ساحلني، 
وبعدما جل�ض ال�سيوف لتناول ال�ساي بداأ ال�سيخ حممد بن بتال مبقدمة 
حديث طيب ليدخل منه اإىل لب مو�سوع اخللف.. فقاطعه حممد: ماذا 
الذي بينك وبني تركي، قال:  تق�سد من هذه املقدمة؟.. قال: اخللف 
تق�سد اأخوي تركي؟.. قال: نعم.. وهنا التفت حممد اإىل تركي و�ساأله: 
الود  اإل  بيننا  لي�ض  ل  تركي:  فقال  �سيء؟  على  خلف  وبينك  بيني  هل 
واملحبة والأخوة، فقال ابن بتال: جئنا هيئة مكلفة من امللك عبدالعزيز 
لننظر يف ق�سيتكما.. فاإذًا ل ق�سية ول خلف واحلمد هلل، وطاملا اأنكما 
تنفيان وجود اأية م�سكلة اأقول: كفى اهلل املوؤمنني القتال، وقفل راجعًا مع 

هيئته مثنيًا عليهما وم�سيدًا بهما ومبوقفهما النبيل.
عبدالكرمي..  اخلال  من  الرجال  نوادر  عن  احلديث  �سماعي  بعد 

اأحببت اأن اأورد الق�ستني التاليتني:
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أ– أروءة:

مع ق�سوة احلياة يف جند يف الع�سور الغابرة.. كانت هناك العديد 
من املروءات والقيم والت�سحيات.

يف مطلع ال�ستينيات من القرن الهجري املا�سي بحفر الباطن.. جاء 
اأحد اأبناء ع�سرية الكويكبي من قبيلة عنزة على راحلته مت�سوقًا، وابتاع 
من �ساحب دكان موؤونة لأهله واأبنائه املتنقلني يف ال�سحراء طلبًا للكلأ 
فطلب  الدكان  ل�ساحب  يدفعها  نقودًا  امل�سرتي  مع  يكن  ومل  واملرعى، 
الإمهال، وقال اإنه �سياأتي بثمن الأغرا�ض قريبًا.. فرف�ض �ساحب املحل 
قائًل: الدفع الآن اأو اترك الب�ساعة.. وكان هذا امل�سهد بح�سور: حممد 
ع لدى البائع لإمهال امل�سرتي.. لكن دون  بن فيحان احلميداين الذي َت�َسفَّ
اأن دفع املبلغ وقدره )63( ثلثة  اإل  جدوى.. فما كان من احلميداين 
اهلل،  اأمان  يف  واذهب  م�سرتياتك  خذ  للكويكبي:  وقال  رياًل..  و�ستون 
وهنا اأ�سّر الكويكبي على معرفة احلميداين واأخذ ا�سمه كامًل، وعند 
و�سوله اإىل اأهله اأ�سهد على �ساة من ال�ساأن باأنها ملك للحميداين، ثم 
م�ست �سنون على هذا املوقف، �ساءت خللها اأحوال احلميداين وتّدنت 
الأمري حممد بن  ي�سمع عن كرم  كاأداء.. كان احلميداين  اإىل �سائقة 
اأمري عرعر يف ال�سبعينات الهجرية واحتوائه لروؤو�ض  اأحمد ال�سديري 
وقام  لوري،  ظهر  على  وبيته  باأهله  النتقال  اإل  منه  كان  فما  القوم.. 
ح�سر  الظهرية  وبعد  ال�سديري..  ق�سر  من  مقربة  على  بيته  بن�سب 
بيت  �ساحب  من  وت�ساءل:  مكتبه  من  قادمًا  ال�سديري  حممد  الأمري 
ال�َسْعر هذا، فاأُخرب با�سمه وُدعي للغداء، ويف اليوم الثاين كانت هناك 
منا�سبة على �سرف الأمري ُدعي اإليها احلميداين، وخلل اللقاء عر�ض 
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يقني  على  كان  لكنه  هو،  بيته  يف  غدًا  الع�ساء  الأمري  على  احلميداين 
مت�سفعًا  تدخل  اأحد احل�سور  اأن  وللمفاجاأة حدث  يعتذر..  �سوف  باأنه 
و�سيخ  معروف  رجل  لأنه  احلميداين  دعوة  تلبية  طالبًا  الأمري  لدى 
عرب، فوافق الأمري.. فوقعت موافقة الأمري وقوع �ساعقة ق�سمت ظهر 
احلميداين، واأخذت به همومه واأفكاره ت�سعد وتهبط، وزوجته ُتهدئ 
من روعه، ويف ال�سباح الباكر اأخذ مي�سى على املوارد ل�سراء ثلث نعاج 
بعد  و�ساهد عن  يلبي طلبه،  لكنه مل يجد من  ل�سيفه  لذبحها  بالآجل 
�ساحب غنم فذهب اإليه ي�ساأله ابتياع ثلث �سياه فاأجابه باأنه ل ميلكها 
�ساحبها،  علىمعرفة  رَّ  واأ�سَ قوله  من  فتعجب  �ساحبها..  يعرف  ول 
فبادره  احلميداين(  فيحان  بن  )حممد  غنم  هذه  اأن  الإجابة  وكانت 
ي�ستو�سح  فاأخذ  مبثله..  الرد  فجاء  )يهيب(  زجر:  بكلمة  احلميداين 
الأمر َفَتبَّني له اأن هذه )عدولة()29( لدى الكويكبي ملحمد احلميداين.. 
له،  �سلمها  تثّبته من �سخ�سيته  وبعد  اأنا حممد احلميداين،  له:  فقال 
فاأقام ل�سيوفه وليمة كربى واأخذ من الكويكبي باقي القطيع فتح�سنت 
اأحواله نتيجة ملروءة فعلها ون�سيها ولكن اهلل حفظها له وطرح الربكة 

يف فعلته النبيلة.
يق�ل احلطيئة:

ج�ازيه يعدم  ل  اخلــر  يفعل  والنا�سمن  اهلل  بني  العرف  يذهب  ل 

)واإذا علم اهلل بحال كفى و�سرت واأنعم وتف�سل(.

)العدولة( اأن ت�دع �ضاة من ال�ضاأن لدى اأحد اأبناء البادية يرعاها وي�ضتنتجها، وله منها الل�   )29(
وال�ض�ف.
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 – ا(والد إك كاشوا عشرة ـ0لي أنهت واحـ:

املا�سي  اأحمد  بن  عبداملح�سن  العم/  تويف  1401/8/25هـ  بتاريخ 
)رحمه اهلل(.. ويف اليوم التايل ح�سر ال�سيخ: اإبراهيم بن جبري معّزيًا 
لأفتح  �سيارته  اإىل  �سبقته  وعند خروجه  توا�سل،  وكانت يل معه علقة 
له الباب فاأكرب هذا املوقف، واأخذ ي�ساأل: كم الأولد؟.. فقلت له كرث.. 
ال�سيارة  بركوب  وَهمَّ  واحد،  منهم  يكفي  ع�سرة  كانوا  اإن  الأولد  قال: 
فا�ستوقفته ليخربين عن ق�سده.. فكان اجلواب قوله: اإن ُدعائي لواحد 
ل  اأحدهم  اإن  واهلل  قال:  كيف؟  قلت:  الآخرين..  ُين�سيني  اأبنائي  من 
يت�سرف بخ�سو�سياته اإل مب�سورتي ما عدا عمله يف الديوان)30(، واأنه ما 
غادر البيت قط اإل ينتظرين لأخرج من غرفتي لكي يودعني، واأنني مل 
اأهم باخلروج من مكان يجمعنا اإل ي�سبقني ليعدل نعلي، واأنه عند دخويل 

لدورة املياه بح�سوره يقف واملن�سفة على يده ينتظرين حتى اأخرج.
 ولك اأخي القارئ اأن تت�سور هذه املواقف الب�سيطة واأثرها يف نفو�ض 
الآباء ور�ساهم ومقدار ما �سيجنيه الأبناء من مكا�سب دنيوية واأخروية.

وكثري  ر  وُمَتَح�سرِّ منفتح  اهلل(  )رحمه  جبري  بن  اإبراهيم  ال�سيخ: 
والتمارين،  الريا�سة  مبزاولة  البدنية  لياقته  على  وحمافظ  الأ�سفار، 

ومن طرائفه:
يقال اأنه ذات يوم كان �سيفًا على اأحد اجلماعة.. ويف ال�سباح جاء 
�ساحب البيت للديوانية التي كان يبيت ال�سيخ فيها، واإذا به يراه وهو 
اأن  ليخربهم  لأهله  املنزل  �ساحب  فرجع  ال�سباحية..  يزاول متارينه 

ابن جبري )ُجّن( لأنه راآه يقفز اإىل الأعلى يرفع قدمًا وينزل اأخرى.
يعني ولده ال�ضيخ: حممد الذي كان رئي�ضاً لدي�ان املظامل.  )30(
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كان قَدَرُه اأن ولد يف الرباري اأمثال بني قومه واأبناء جلدته.. تلفح 
ج�سده ال�سم�ض والرياح الهوج �سيفًا والباردة �ستاًء.. حتى ترعرع وكرب 
و�سار ُي�ساهم برعي ما�سية وورود مياه، وروحة وجيئة، ونزول وارحتال.

اأيامه ولياليه يف دوامة من العمل امل�سني.. �ساأنه يف ذلك  اأخذته 
�ساأن اأقرانه، وما تفر�سه ظروف احلياة املعي�سية اآنذاك.. املعتمدة على 
الرعي واحلرث والري، واحِلرف اليدوية واملتابعة املتوا�سلة حتت وطاأة 

رقابة �سديدة و�سلطة عنيفة، وهكذا كان ديدنه بني ع�سريته وقومه.
وبعد يوم عمل م�سٍن حافل بتعب ج�سدي وعناء وقلق ذهني.. اأَوى 
ما  و�سرعان  وال�سرتخاء،  للراحة  طلبًا  القوى  منهك  ليًل  فرا�سه  اإىل 
ما بني غياب  متاهات  واأوهامه يف  اأحلمه  به  و�سرحت  النعا�ض  اأخذه 
ُرغاء  من  و�سجيج  ُمناٍد،  �سوت  على  نومه  من  لي�ستيقظ  وح�سور.. 
ُيطلق  اإل طيف من خيال..  وما ذلك  الليل،  ال�ساري يف ظلم  الإبل.. 
�سيحاٍت هي نداء �ساحب اإبل.. يرتاد لها م�سادر املياه يف ظل معرتك 
َت�َسابق ح�سود من قطعان الإبل والرعاة.. �َساَقُه �سوت املنادي باأحلانه 
اأعاد له ذكريات املوارد  الرتنيمية.. فاأخذ ُيردد النداء بلحن �سجي.. 
وتزاحم الإبل على امل�سارب، وتناف�ض الأقران.. الذي عادة ما يتولد عنه 

�سجار وعراك، وا�ستعرا�ض لقوى، وتغٍن بثاأر موروث.
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اإنها خاطرة من جملة خواطر تتوارد يف املخيلة.. من روؤى ورغبات 
واأمنيات، وتطلعات مل�ستقبل واعد وحياة اأف�سل.. كلها تت�سارع مفرزة 
موجاٍت من الأفكار ون�سيجًا من تراكمات الأيام.. تدفع بالإن�سان لتدوين 
اأثر  اٍت وِحَكٍم وم�ساهدات.. خ�سو�سًا ممن يع�سقون ترك  ماآثر ومْرويَّ
يروى للأبناء والأحفاد، وُيعطي �سورًا وانطباعاٍت ملن هم امتداده من 

اأبناء واأحفاد.
ف�سوله  يف  املتباين  الطريق  هذا  �سلوك  يف  يل  �سار  ما  وهذا 
قلَّ  ب�ساعة مزجاة  اأعر�ض  والذي من خلله  اخرتته  الذي  ومعانيه.. 
طلبها.. لعلها جتد قبوًل لنتاجٍ  َبَذلت فيه �ساعات و�ساعات، وما هذا 
ولآلئ  واأ�سواك،  اأزهار  من  بجعبته  ما  لإفراغ  ال�ساعي  املقل  جهد  اإل 

واأ�سداف اإن وجدت.
بعد فراغي من اإعداد جملة من هذه اخلواطر واأحاديث للأبناء، 
مع  ن�سرها  يل  راق  م�سافر(..  )درد�سة  اإعدادها  بدايات  كانت  والتي 
اإ�سافة ن�سائح للأبناء.. فما كان من روؤاي لكي اتخذ قرارًا بذلك.. اإل 
انفرادي خمتليًا لأ�سرب اأخما�سًا باأ�سدا�ض.. لعلي اأ�ستنه�ض قواي باإقرار 
مدى  عن  وت�ساءلت  وحمبني..  لأقارب  باإهداءات  لأُد�ّسنها  طباعتها.. 

قبولها وُرقيها اإىل م�ستوى الن�سر، وما �سوف جتره من نقد وتعليق.
ولعل طلئع النقد املو�سوعي هو م�سدر ترحيبي الذي �سيربز جوانب 
معلومات  حل�سيلتي  اأُ�سيف  لكي  ذكرها..  فات  ملحظات  اأو  خفيت 
جديدة.. وما ذاك اإل دفع للم�سي باأي حماولة مفيدة قد تخطر على بال. 

ملتم�سًا العذر من القارئ الكرمي، وراجيًا اأن تروق لعدد من املحبني. 
واهلل املوفق والهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
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�سهور ودهور،  واأزمنة وع�سور،  وكثري من عجائب الأمور،  ولكل 
حادثة م�سلك وعبور.

تربز يف كثري من املجتمعات �سطحات من ال�سوارد النافرة ال�ساذة 
التي ل يحكمها زمان، ول يحدها مكان.. حمدثة ت�ساوؤَل وا�ستغرابًا، ولأن 
الأيام لي�ست جتري على حال.. فل تن�سغل باأمر غري ذي بال، وما اأكرث 
اإفرازات الأدران التي ل ُتغري من مياه جمرى النهر.. فطب نف�سًا اأيها 
ِتعًا �سمعك وب�سرك بجوانب من اإ�ساءات احلياة وجمالها  الإن�سان مُمَ
يف �سوئها ال�ساطع.. حامًل متجمًل.. �سابرًا متحمًل لتلك الإفرازات 
ال�سهام  باعث  لأن  اإل  ل�سبب  ل  تباعًا..  تاأتي  التي  ال�سهام  طي�ض  من 
ال�سناعة..  يف  �سريك  اأو  البلد  يف  جار  اأو  الن�سب  يف  �سقيق  ورا�سقها 
يلومك ل ل�سيء اإل حلاجًة يف نف�سه -ومل تلمه- ويهاجمك بقبيح ال�ستم 
واأنت  ف -  دة وتع�سرِّ ِب�سرِّ والقدح -ومل جُتبه، وي�سبُّ جام غ�سبه عليك 
ويتنا�سى  العطاء،  وينكر  التوا�سل  عن  يعزف  وترحمه،  عليه  تعطف 
تلتم�ض له العذر وت�سفح وت�سامح لكنه يتمادى  واأنت  حنّوك وحبك له 

ويتعاىل فل ي�سعك اإل اأن تردد قول ال�ساعر:
�ـــضـــ�ء ــــاع  طــــب الــــطــــبــــاع  كـــــــان  اأديـــــــــباإذا  ول  ـــــدجُ  ـــــفـــــي يجُ اأدب  فـــــــا 

تك�سرت جماديفه و�ساَعت ِحيُلَُه، و�سار يهذي ويخبط خبط ع�سواء 
�سابحًا عك�ض التيار، وبات يف عزلة ي�سارع نف�سه بنف�سه وُيْتِبعها هواها، 

وكثريًا ما يبدي الت�سكي رغم �سعيه يف الت�سفي.
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ُيلقي نقده على عواهنه.. ل يعي قوًل ول يفهم معنى.. �سارحًا يف 
غوغائيته حتى فاته الركب.. غري اآبه يف اللحاق بالقافلة.. ُم�سغًل نف�سه 
َمته.. مفتقدًا لأدب الختلف، بعيدًا عن لغة  يف تتبع هفوات قومه وحُلْ
احلوار باحل�سنى واجلدال بالتي هي اأح�سن.. �سالكًا نهجًا من اأ�ساليب 
ال�ستفزاز من قول: البهتان والفرتاء، وال�سخط واجلفاء.. َتْغِلب عليه 

ة والإق�ساء وال�ست�سغار للمخالفني له.  احِلدَّ
والقول  الأمور  و�سفا�سف  والتجريح،  النقد  يف  ان�سغاله  قومه  �ساء 
القبيح.. ل يقبل م�سورة، ول تردعه ن�سيحة.. مدعيًا كمال املعرفة، و�سوء 

ظنه غالب على فكره ولذلك جتده يقابل الآخرين ب�سفاهة وحماقة.
اأ�ْسَفَق عليه �ساحبه ورثى حلاله، واآمله ما هو عليه من م�سار، وما 
تلك اإل بثور تعرتي الأج�ساد، و�سمور فكر اإن�سان، واأمرا�ض ا�ستع�سى 

علجها.. وقدميًا قيل:
فوق  � والرتفاع  عليه  الرد  وعدم  املغر�ض  املنتقد  �سماع  اإن 

القبائح: نبل و�سمو.
واإن النقد غري املو�سوعي والن�سياق وراء �سلبيات النف�ض من  �

ٍة وح�سد(: كل ذلك يقتل �ساحبه ويجهز عليه. َ )َغرْيْ
النقد البناء جميل ومقبول، لكن النقد الآثم الهدام دليل على  �

�سلمة املنقود وبراءته من البهتان والفرتاء فما اأجمل ال�سمو 
بالدعاء ملثل هوؤلء الهام�سيني بالهداية لعلهم يثوبون اإىل ر�سد 

اأو يرجعون اإىل �سواب.
واهلل امل�ستعان على ما ي�سفون، وما للمبتلى اإل ال�سرب والحت�ساب.
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املنا�سبات الجتماعية كثرية ففي الأعياد وحفلت الزواج اأفراح.. 
يقابلها منا�سبات اأتراح وتعاز وهذه وتلك ين�ساأ عنهما لقاءات، وتعارفات، 

وجتديد وتوا�سل ي�ستمر حينًا وينقطع اأحيانًا وهذه هي احلياة.
ين�سد  الزيارات..  كرثة  من  ومتعب  مثقل  عيد  يوم  ملنزله  عاد 
الراحة وال�سرتخاء.. ُتناجيه زوجته بعد ما قطعا من العمر معًا عقودًا 
احلديث  ويت�سعب  ولقاءاته،  عيده  يوم  م�سار  عن  ت�ساأله  الزمن..  من 
اإليه  اآلت  وما  ال�سباب،  وريعان  ال�سغر  لذكريات  وميتد  وهناك،  هنا 
و�سعود  وثبور،  �سرور  من  لزمته  ذكريات  مثرية  ال�سيخوخة..  حال 
اإىل  النقا�ض  وي�ستطرد  وهبوط، وعقبات وكبوات وجناحات وفرحات، 
ذكر �سخ�سيات واأُ�سر كان لها ح�سورها ومقامها ومكانتها الجتماعية 
والتاريخية.. تبدل حالها من مكانة مرموقة اإىل هبوط وغياب فاأ�سبحت 
يف عامل الن�سيان.. كان لها من الأهمية ما جعلها ذات �ساأن ومقام، وها 
هي اليوم نزلت من مهامها وحتولت اأحوالها وانف�ض النا�ض عنها، وملأ 
ال�ساحة غريها فل ت�سمع من اأفرادها اإل الأ�سى والبكاء على من اأخذوا 

املكان وارتفعوا بعد هبوط وهم يرددون قول ال�ساعر ال�سعبي:
و�ــس مزعك من دورنــا يــ�م جانايـــــــ�م دوركــــــــــم وحـــــنـــــا �ـــضـــابـــريـــنـــا
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اأ�سجان  بواعث  وينتابه  واإيجابًا،  �سلبًا  مت�سعبًا  احلديث  ويتجدد 
والذكريات  َجن  ال�سَّ من  �سيئًا  له  مثرية  اأحيانًا  وتغلبه  حينًا،  ُيغالبها 
امل�سبعة مبواقف واإفرازات القوم، و�سطحات الأقران، وم�ساعر م�ستمع 

ل ُيدرك اأبعاد ما يدور يف خميلة �ساحبه من اأوجاع واآلم.
اأ�سري  ل�ساأن  والأحفاد، ومن هو متطلع  الأبناء  تلك هي حال رب 
وو�سع اجتماعي.. تغدو به اأحلمه واأمانيه حمّلقة يف الآفاق.. ثم تروح 
عودًا اإىل قواعدها.. كمن يراوح يف مكانه، ومن هنا تاأتي اإثارة لكوامن 
اأوجاع واآلم.. ينع�سر منها قلبه ويرجتف لها ج�سده، وتعرتيه اغماءة 

يفيق بعدها م�سابًا بدوار واأ�سجان تت�سارع يف ذهنه.
وما هذه.. اإل خاطرة جعلته ُيعيد النظر يف ح�ساباته وم�سار تعامله، 
�ض النف�ض كما هي عادته عند امل�سادمات ون�سوء العوائق.. ع�سى  وُيرورِّ
اأن يقود ال�سفينة اإىل مر�ساها وَبررِّ اأمانها، ويت�ساءل: هل حتقق له مراده 
اأمام ما يواجهه من اإفرازات ع�سره، وم�ستجدات العوملة وثورة التقنية، 

ومتغريات ال�سلوك والتعاملت وعوائق الرتبية؟
دور  لياأتي  الروؤية..  وتنعدم  املفاهيم  وتختلط  الإجابة  تتعرث  هنا 
ال�ستعانة ب�ساحبه و�سديق عمره.. ليجده هو الآخر غارقًا يف متاهات 
ي�سكو  منهما  كل  لي�سبح  وغده..  يومه  ومفاجاآت  وقته  جتاذبات  من 

دهره ل�ساحبه.
اإن معاي�سة �سيوخ هذا الع�سر، وما مر بهم من تبدلت وتناق�سات، 
وذكريات ملا�ٍض م�سبع باملروءات والقيم، وال�سعي حل�سن توجيه وتربية، 
والإقلل  ال�سح  من  �سيء  الزمن  ذلك  اعرتى  واإن  قائمًا،  كان  ونهج 
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ونق�ض من املقومات احلديثة الثقافية وال�سحية والقت�سادية.. اإلَّ اأنه 
كان حرٌي بالطهارة والنقاء.. رغم ما اعرتاه من م�ساحنات و�سراعات.
على  نعم  من  به  اهلل  اأفاء  وما  الزمن  هذا  معطيات  ُينكر  اأحد  ل 
ال�سلبي  لتاأثريها  ومقلقة  النعم موجعة  اأن �سريبة هذه  اإلَّ  جمتمعنا.. 
على النا�سئة، والتي ُتعزى اأ�سبابها لق�سور يف و�سائل التوجيه والرتبية، 
مغريات  مقاومة  على  القدرة  وعدم  الأمور،  اأولياء  وان�سغال  وتراخي 
وم�ستجدات الع�سر، وقد ُيلقي مت�سائل باللئمة على البيت واملدر�سة 
لكن  م�سرتكة..  امل�سوؤولية  اأن  �سك  ول  بالنا�سئة،  املعنية  واملوؤ�س�سات 
امل�سوؤولية الأوىل واملتابعة الثانية هما من واجب الوالدين.. فهل وعينا 
هذه امل�سوؤولية.. وهل لدينا كاأولياء اأمور من املقومات الفكرية وو�سائل 
لياأتي  الواجب..  هذا  مبثل  القيام  من  ن  كرِّ مُيَ ما  وال�ستطاعة  الرتبية 
دور وزارتي الرتبية والتعليم، والثقافة والإعلم، ودور الرئا�سة العامة 

لرعاية ال�سباب.
اإذا كانت الدولة قد اأوجدت هذه املوؤ�س�سات واأنفقت عليها الأموال 
الطائلة.. فقد بقي تفعيل الواجب واملتابعة واملحا�سبة من كل الأطراف، 
ا اأنا�ض مقّلون  واإن كنا وهلل احلمد نعي�ض حياة البحبوحة وال�سعة فاإن منَّ
عرب  الوطن  بناء  يف  وم�ساهمون  العلمي  التح�سيل  يف  ما�سون  لكنهم 

الو�سائل املختلفة كل بقدر طاقته وحجمه.
ولعل من اجلائز يف هذا املقام ال�ست�سهاد مبوقف ابن طموح مع 
ال�سعر  من  باأبيات  والده  يناجي  ر�سلن  تركي  امللزم:  �سغوف..  والد 

ال�سعبي.. منها بيت جميل وموؤثر:
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ــِكــي غــــرام احلـــب نــا�ــس مهابيل ــْب واأبكي طريق املجد حتى ول� طالَت

وُيعار�سه ال�ساعر: �سامل بن جهبل باأبيات وا�سطة ِعقدها:
ة �ِضدَّ كــل  على  ي�ضرب  الــ�لــد  ال��ضادةخط�  كــرب  الــ�لــد يحب  وخــطــ� 

ويقول احلكيم:
غرينا  اتعظ  حتى  بغرينا  نتعظ  ومل  عنا،  الدهر  يغفل  فلم  غفلنا 
بنا.. فقد اأدركت ال�سعادة من تنبه، واأدركت ال�سقاوة من غفل، وكفى 

بالتجربة واعظًا.
مل  اإن  كال�سيف  والوقت  يجري  الزمن  اإن  لل�سباب  نقول  هنا  ومن 
اغتنام  وجماعات  واأ�سر  واأبناء  اآباء  جميعًا  علينا  واأنَّ  قطعك،  تقطعه 
التح�سيل  يف  والنفي�ض  الغايل  وبذل  الوقت..  �سياع  وعدم  الفر�ض 

العلمي وال�سعي اإىل حما�سن الأمور واأ�سرافها والبعد عن �سف�سافها.
واهلل ويل التوفيق.



225 )))ح التـاعـ وايتامادسو والمرض و8بولل

1431/11/22هـ

)47( التقاعد واستثماره، والمرض وقبوله

اخلال  بي  ات�سل  للأبناء«  واأحاديث  »خواطر  كتاب  �سدور  اإثر 
ومقرتحًا  ومباركًا  مهنئًا  العبدالكرمي..  حممد  بن  اأحمد  املهند�ض: 
التقاعد، والآخر عن  اأحدهما عن جتربة  الكتاب  اإ�سافة مقالني لهذا 

عوار�ض املر�ض وهما اأمران ع�ستهما برحابة �سدر وهلل احلمد.
بتذكريي  �سعادته  اأ�ساب  وقد  ببايل،  تخطر  مل  ة  نريرِّ فكرة  اأنها 
يف  اأمًل  روؤى  وبع�ض  و�سف  بع�ض  يلي  فيما  و�ساأورد  اهلل،  وفقه  بهما 

فائدة جتنى.

أ-التـاعـ:

حياة  يف  احلاّد  املنعرج  ذلك  التقاعد..  ما  اأدراك  وما  التقاعد 
املوظف، اأنه �سبح خميف يهدد ال�سريحة العظمى من املوظفني )املدنيني 
والع�سكريني(، واإذا وجد من ُيبادر بطلب الإحالة على التقاعد املبكر 
فتلك فئة قليلة هدفها يف الغالب اأن حتقق ك�سبًا معنويًا اأو مردودًا ماديًا 
اأف�سل، ولئن تباينت الآراء حول هذه املرحلة.. فهي واقع حتمي ل جدال 
فيه.. ي�ستلزم ال�ستعداد النف�سي والتهيوؤ املايل للتعاي�ض مع هذا الواقع 
اجلديد، ومن اأجل هذا و�سع املفكرون يف ال�سرق والغرب برامج حلياة 
املوظف وركزوا على مرحلة التقاعد واقرتحوا املقرتحات العملية لهذه 

املرحلة حفزًا وت�سجيعًا للموظف ليتبنى خطة ما.. تعينه بعد التقاعد.
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املوظف،  حياة  يف  حاد  منعطف  التقاعد  مرحلة  اإن  اأقول  لهذا 
الطفولة  من  بفرتات  حياته  مرَّ يف  قد  املوظف  اأن  اإىل  نظرنا  ما  واإذا 
وال�سبا وال�سباب.. حتت رعاية وتربية والديه، ثّم �سعي يف التح�سيل 
الرزق،  وك�سب  العمل  م�سوؤولية  لتحمل  ا�ستعدادًا  واملعريف..  العلمي 
وتبعات الزواج والإجناب والرعاية والرتبية، وما يواجهه من �سراعات 
وكفاح لعقود من الزمن حافلة بعوار�ض احلياة وتقلباتها.. فاإن مرحلة 
التقاعد هي ال�سيخوخة وفرتة ال�سرتخاء والتاأمل والعبادة، والن�ساط 
الروحي.. باعتبارها املحطة امل�ستجدة يف حياته.. علمًا اأنها »�سلح ذو 
حدين«.. فاإذا ما اأ�سيئ ا�ستثمارها بتقوقع املتقاعد يف منزله، وانعزاله 
ذلك  فاإن  َلْل..  ال�سرِّ مع  الوقت  اإ�ساعة  م�سلك  اتخاذه  اأو  املجتمع،  عن 
مدعاة لتهمي�سه ون�سيانه، وتعر�سه لنوازع من الف�سل والإحباط، وتلك 
خ�سارة �ساملة لفرتة مهمة من حياته، وهذا هو اجلانب ال�سلبي وال�سار 

يف التقاعد.
الفراغ  باإ�سغاله  املرحلة  لهذه  ا�ستثماره  املتقاعد  اأح�سن  اإذا  لكن 
بعمل ُمِدّر ُم�ساند لراتبه التقاعدي، اأو ب�سلوك متميز وح�سور اجتماعي، 
من  ل�سيء  والت�سجيل  للتدوين  و�سعي  وخمزونها،  للذاكرة  وا�ستح�سار 
الفكر،  وُتغذي  ُتنري الطريق  التي  والعرب  وال�سواهد  التجارب واملواقف 
اأو اجتماعية..  اأو �سحية  تربوية  املجتمعية..  امل�سوؤولية  امل�ساركة يف  اأو 
زاهر  مل�ستقبل  املتعط�سة  القادمة  والأجيال  القائم،  املجتمع  خلدمة 
والدعاء  باجلميل  والعرفان  والتقدير  لل�سكر  فاإن ذلك مدعاة  واعد.. 
له بالأجر واملثوبة التي ل ت�سيع عند اهلل، وبذلك يكون قد حقق )ذكرًا 

يبقى وعمًل يلقى(.
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وما من �سك اأن هناك تغيريًا يف م�سار حياة املتقاعد.. لكنه تغيري 
والعياذ باهلل،  الوراء  اإىل  انتكا�سة على عقب، ونكو�ض  فاأما  خمتلف.. 
واأما نهو�ض وتقدم نحو الأف�سل، والثاين ل يكون اإل بح�سن التخطيط، 
واملرء حيث ي�سع نف�سه موظفًا عامًل كان اأو متقاعدًا.. فالتخطيط اأوًل.

 -عادض المرض:

وال�سيوخ  والن�ساء  وال�سغار  الكبار  ي�سيب  كوين  عار�ض  املر�ض 
والأطفال.. يكاد ل ينجو منه حي من بني اآدم، وهو عامل من عوامل 
الفناء التي و�سعها اخلالق �سبحانه يف هذا الإن�سان عندما كتب عليه 

املوت للنتقال من الدنيا الفانية اإىل الآخرة الباقية.
وقدميًا قال �ساعر:

مــات بغره بال�ضيف  تـــعـــددت الأ�ـــضـــبـــاب واملــــــ�ت واحـــدمــن مل ميــت 

عوار�ض  وبينهما  اخلطري  ومنها  اخلفيف  منها  املر�ض  واأنواع 
اأخرى، وقد تعر�ست كغريي لكثري منها اأثناء الطفولة وال�سبا والكهولة 
وال�سيخوخة، وكان اأخطرها مر�ض اللمفومة الذي اأُ�سبت به موؤخرًا.. 
العلج  اآثار  املعاناة من  اأ�سد  فيها  قا�سيت  اأعوام،  اأربعة  حيث لزمني 

له ومعاي�سته. وقد اأعانني اهلل على حتمُّ
ة مل ينتابني  وبالرغم من نذر اخلطورة.. اإل اأنه وهلل احلمد واملنَّ
اليومي  ن�ساطي  مزاولة  عن  اأتوقف  ومل  املر�ض،  من  خوف  ول  قلق 
اهلل،  بق�ساء  وموؤمنًا  متفائًل  را�سيًا  كنت  بل  الجتماعي..  وح�سوري 

وقد َمنَّ اهلل عليَّ بال�سفاء وهلل احلمد.
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التجارب  من  �سيء  فيها  يل  �سار  الزمن  من  عقودًا  ع�ست  ولقد 
وفقدان اإخوة وخلن و�سحب وزملء.. وقد اأعطتني هذه التجارب �سيئًا 
من القبول والر�سى بالواقع، وما هي اإل طماأنينة ورحمة من الباري عزَّ 
وجل، ولعل من اأ�سباب تفاعل العلج وثمرة جناحه ما قد قيل طبيًا من 
اأن ارتفاع احلالة املعنوية للمري�ض ُت�سهم بن�سبة )50%( يف ال�سفاء باإذن 
للمري�ض  العالية  املعنويات  اإن  واأحمد اهلل عليه..  اهلل، وهذا ما مل�سته 
لأن  ذلك  وعقابيله..  املر�ض  من  اخلوف  عنه  وتنفى  الفزع  عنه  تبعد 
املري�ض فّو�ض اأمره لبارئه وتوكل عليه وا�ست�سلم لق�سائه وقدره فنزلت 

عليه ال�سكينة واأطماأنَّ ملاآله.

(ق-ال الو: 

يقول املثل العامي )احزم يدك واعر�سها على الأطباء(.. يحدد 
ال�سعبية والتجارب وال�ست�سهاد  الو�سفات  اأنوعًا من  املثل  العامة لهذا 
مبختلف احلالت.. وال�ستئنا�ض براأي زيد اأو عمرو، وهذا قد يوؤثر �سلبًا 

على املري�ض نف�سيًا و�سحيًا فيت�ساعف مر�سه.
العلمي  والتقدم  احل�ساري  التطور  من  الزخم  هذا  ظل  ويف 
الأطباء  الآخرين من غري  باآراء  والتقني.. مل يعد هناك مربر للأخذ 
تعد  ومل  جمال،  والدجالني  للم�سعوذين  يعد  ومل  الخت�سا�ض،  وذوي 
ثمة حاجة للخلط بني و�سفات طبية وم�ستح�سرات �سعبية.. ت�ساعف 

املر�ض اأو ت�سيف للمري�ض معاناة ومقا�ساة.
وبالن�سبة للرقية بالقراآن الكرمي وب�سحيح الأحاديث لل�ست�سفاء.. 
النا�ض  اأقرب  بوا�سطة  اأو  نف�سه  املري�ض  بوا�سطة  تتم  اأن  ُفي�ستح�سن 
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ثقة كاملة  يثق  اأو مبن  والزوجة  والبن  والأخ  والوالدة  اإليه.. )كالوالد 
باإميانه من ال�ساحلني(.. اأما ما عداهم فُيْخ�َسى اأن يكون الأمر مدعاة 
ذلك  ينتظر  فرمبا  �سيئًا..  يطلب  ل  الراقي  اأن  قيل  واإن  لل�ستغلل 

ال�سيء، وهذه ن�سيحة اأ�سديها للقارئ العزيز.
عند  متبعة  عادة  اأ�سبحت  فقد  الوطن  خارج  العلج  ظاهرة  ا  اأمَّ
كثريين رغم التطور الطبي والعلجي ال�سامل يف مملكتنا الغالية حيث 
مع  والتوا�سل  املتطورة،  واملعدات  احلديثة  والأجهزة  الطبية  املهارات 

العامل اخلارجي يف تبادل ال�ست�سارات واملعلومات وم�ستجداتها.
والبعـــد كل البعـــد عـــن الدجالـــني وامل�سعوذيـــن واهلل الهـــادي اإىل 

�سواء ال�سبيل.
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)48( رسالة جوابية إلى أخ عزيز

ـــارهواأحــــ�ــــضــــن احلــــــــالت حــــــال امــــرئ ــــ ــــ ــــ ــــ تـــطـــيـــب بــــعــــد املــــــــ�ت اأخـــبــــ
ــده ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ دارهيـــفـــنـــى ويــــبــــقــــى ذكــــــــره بــعـــ �ـــضـــخـــ�ـــضـــه  مــــــن  خــــلــــت  اإذا 

�سدين  وقد  وطرحه،  اأ�سلوبه  يف  املميز  خطابك  تلقيت  عزيزي: 
هذه  على  اأغبطك  وِبّت  ال�سريرة،  و�سفاء  الهمة  علو  من  فيه  اأنت  ما 
ال�سمات.. زادك اهلل من ف�سله، واأنني اإذ اأوا�سيك على ما اأنت فيه من 
�سيق واأذى ومعاناة، وقد ا�ست�سعرت ما ابُتليَت به، واأقول لك ما هذا اإل 
حمنة من رب العباد، وامتحان مل�سار اتخذته نهجًا و�سلوكًا، وما ذلك 

اأي�سًا اإل �سريبة توؤديها لقاء ما وهبك اهلل من جزيل النعم.
للواقع  نركن  واإن  التعجب،  من  فالعجب  نعجب  اإن  الكرمي:  اأخي 
فذا اأمر ل مفّر منه، ولو ع�سنا كثريًا لراأينا الأكرث مما ُيزرى.. ل نقول 
خذلن وجحود، ونكران وف�سول.. فهذا اأمر ماألوف وواقع م�سهود لذلك 

ب ول ا�ستغراب. ل َتَعجُّ
اإنها �سفات وطباع.. منها املكت�سب ومنها املوروث، وهذا ما ُجبلت 
عليه الأنف�ض ال�سيئة من تغليب غرائز ال�سر على نوازع اخلري، لكن اإذا 

قيل اأعوان ال�سر ُكرث.. فاأعوان اخلري اأكرث.
اإلينا من انتقادات  ه  اأنف�سنا على قبول ما ُيوجَّ فهل لنا اأن نرو�ض 
ونراأف  املمقوتة،  ال�سغائن  ذوي  من  احل�ساد  و�سخط  مربرة،  غري 
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بحالهم ونوا�سي اأحزانهم–�سفقًة وتعاطفًا– ونلتم�ض لهم العذر لواقع 
حالهم وما يعي�سونه من ح�سد ي�سري يف عروقهم ويعوقهم عن ُم�سايرة 
اأ�سلوبًا  وتبنوا  م�سعورة  ذئابًا  فانقلبوا  مناكبها..  يف  وال�سعي  الركب 
ويقذفونهم  والبلدة،  الغباء  ثياب  ويلب�سهم  خمالفيهم  ل  ُيَجهرِّ تهكميًا 

ع. مرِّ ق ول جُتَ ر، وُتَفررِّ ر ول ُتب�سرِّ بعبارات ُتنفرِّ
اإن ال�سفات اجلميلة ي�سعى لها ذوو النفو�ض الكبار الدالة على كرم 
النف�ض، و�سعة الأفق، وطيب املنبت، وح�سن الوفاء واأحمد اهلل اأنك من 

كبار النفو�ض.
اإن اأ�سرع اخلري ثوابًا.. الرب وال�سلة، واأ�سرع ال�سر عقوبة.. البغي 

والقطيعة.
اأوجعك ما جاءك  ُعِرْفَت وُعِرفْت عنك مناقب حميدة.. لقد  لقد 
هذا  لكن  خفي..  وما  الفعل  ظاهر  ومن  واجلفاء،  القول  �ساقط  من 

مرجح مليزان ح�سناتك اإن �ساء اهلل، وباٍق لذكراك وذخرًا لآخرتك.
ودمت حمرو�سًا موفقًا،،،

حمبك
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1432/2/20هـ

)49( شجون

الثامن  العقد  ي�سبح يف  م�سن  ل�سيخ  وم�سرية حياة  )�سرية طفولة 
بعد اأن جتاوز حمطات وعقبات(.

ُه ال�سر َفَيئو�ٌض َقُنوٌط()31(  )ل ي�ساأم الإن�ساُن من دعاِء اخلرِي واإن َم�سَّ
وِحلرِّها  ورواحها،  وغدوها  اِئها،  رَّ و�سَ اِئها  �َسرَّ على  اهلل  نحمد 
وبنعمة  العي�ض  برغد  علينا  منَّ  اأن  عليه  ونثني  ون�سكره  وارحتالها، 

الإ�سلم والأمن والأمان ون�ساأله اأن يجعلنا هداة مهتدين.
م�سار الب�سر يف هذه احلياة: �سلوكيات وطباع، و�سعي وكفاح، وتباين 
يف �سداد الراأي وميول النف�ض وهواها.. حتفزه جوانب، وُت�سخطه اأخرى 

، يتعط�ض ملقام، ويحذر من �سهام.
و�ساحبنا اأحد هوؤلء الب�سر.. ممن ي�سووؤهم زمان وي�سرهم اآخر، 

وكل بح�سب و�سع كان يعي�سه وتطلعات يرنو اإليها.
اأخرى..  مواطن  يف  ولني  حينًا،  احلزم  من  مواقف  له  كانت  لقد 
َم عودها  رَّ عف، وَلَعلَّ �سنوات َت�سَ ِدة، والثانية بال�سَّ رت الأوىل بال�سرِّ ُف�سرِّ
نها واأثبتها نخبٌة من  َدوَّ كانت خري �ساهد على م�سار ارت�ساه لنف�سه.. 
على  تاأخذه  بالتي  والهزال  والعجز  ال�سيخوخة  بوادر  وما  الأفا�سل، 

�ض�رة ف�ضلت اآية )49(.  )31(



عبـاهلل بن عبـالمحسن الماضي234
خواطر وأحادـث لألبناء

بلني اجلانب  والتجايف  ال�سلف  يجده من  ما  بل مبقابلة  غري عادته.. 
والتلطف والتنازل يف جممل اأوقاته.. رغم ما يراه بني الفينة والأخرى 
ل  من تهاون وتطاول وجتاوز، و�سعور متناٍم بخذلن وانح�سار ممن ُيَعورِّ
عليهم.. كيف ل وهذا ديدنه، وماذا تراه �سيفعل؟.. تلك �سفات تتباين 

بني قوم وقوم، وخٍل وخليلة.
يقول ال�ساعر:

اأمــــتــــي مـــــن  يل  اأن  لـــــــ�ل  ـــ�بـــااأنـــــــــــا..  ـــكـــ� الـــنُّ خــــــــــاذًل.. مــــا بـــــتُّ اأ�ـــض
�ـــضـــاعـــدهـــا ـــــــــتَّ يف  َف قــــــد  بــغــ�ــضــهــا.. الأهــــــل وحــــب الــغــــــــربــااأمـــــــــــــة.. 

ب.. منكبًا على م�سحفه  َجر والنَّ�سَ وَجْدُته منعزًل يف حال من ال�سَّ
عيناه  وحماجر  لبارئه،  ومتجهًا  الكرمي  القراآن  من  �سورة  يتدبر 
باأدنى  َتا  اأثر اجلفاف، وقد �َسحَّ بهما من  ُيَرطرِّ بلًل  الغائرتان ت�سحذان 
من  �سيء  اإفراغ  على  ُي�ساعد  قد  مما  ي..  َع�سِ دمع  اإفراز  من  القليل 

خلجات �سدره.. فل تلمه.
يتقي؟!!تـــكـــاثـــرت الـــ�ـــضـــبـــاع عـــلـــى خـــرا�ـــس مـــاذا  خــرا�ــس  يـــدري  فما 
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�سوؤم  ونذر  �سخط  مواقف  اأهي  جرى؟!!  ماذا  تت�ساءل  فلعلك 
بحواجز  ت�سطدم  واأمنيات  متناثرة،  اأفكار  هي  اأم  قوم..  وقذائف 
وتتعار�ض  تتباين  الأنف�ض..  اإفرازات  اإنها مناذج من  فاأقول:  و�سدود.. 
َفَهلَّ  زمان..  يحدها  ول  مكان  يح�سرها  متعاطيها..ل  اأمزجة  ح�سب 
اأيام و�سهور.. ثم  اإلَّ  �سكر، وغفر، و�سرب؟ وهذا واهلل واقعه، وما هي 
اأزف رحيل، وي�سري فراق، وتنق�سي اآجال، ومل يبق اإلَّ ح�ساد ما ُزرع، 

وجني ما ُاّدخر، وذكر يبقى، وخرب ُيروى.
من  ومواقف  ومقارنات  واأحاديث  مرويات  اإىل  م�ساهداته  اأخذته 
وفتور  وجحود،  ونكران  والتجريح،  اللوؤم  من  واأوجاع  وال�سوؤدد،  النبل 
مبتناق�ساتها..  واأحاديث  وطباع  ِل�ِسرَي  امتداد  اإل  ذلك  وما  و�سدود، 

اإيجابًا و�سلبًا تتوارثها الأجيال.
وماذا بقي له اأن يقول من و�سف وذكر وقد �سبقه ف�سلء اأ�سحاب 
�سحفية،  وكتابات  ر�سائل،  خلل  من  وُت�سيد  وحتلرِّل  ُتَقيرِّم  اأقلم.. 
واأحاديث �ستى، وحال من و�سع النقاط على احلروف، وتلك �سنن كونية 

ل منا�ض من مواجهتها.
ال�ستفادة  املرء  يجنيه  ما  خري  اإن  يقول:  اأن  له  يطيب  هنا  ومن 
من خربات وجتارب املتميزين من خيار الأمة ونبلئها، وذلك بح�سن 
واإن كلف ذلك  والتما�ض عذر،  الأخطاء ب�سرب ولطف  التعامل وحتمل 
عناء نف�سي وم�سايرة وعطاء.. فاإن حم�سلة العقبى �ستكون باإذن اهلل 

جناحًا يف الدارين، وهذا واهلل خري ما يجنيه الإن�سان.
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)50( تأمالت

باآمال  اأحا�سي�ض  وتكرث  معه خواطر  للمرء جتي�ض  ال�سن  تقدم  مع 
واأوجاع.. ت�سحبهما تطلعات وعوامل اهتمام ب�سغائر الأمور وج�سامها، 
وي�سرة  مينة  اأحلمه  وتاأخذه  الزمني،  بالقادم  التفكري  معها  ويكرث 
لت�سمل  الرقعة  وتت�سع  باأولده،  بدءًا  وموجهًا  رًا  ُمنظرِّ نف�سه  من  ليجعل 
املعني  كاأنه  ذروته  الهتمام  منه  ويبلغ  ووطنًا،  وجمتمعًا  اأ�سريًا  �ساأنًا 
باأمانة اجلميع.. ليملي تطلعاته للآخرين وُيدونها خطة ا�سرتاتيجية.. 

يتاأمل ويتطلع اأن ياأخذ بها اأبناوؤه.
نف�سه  ُيعزي  مثقلة  بخطوات  متباطئًا  م�سجده  من  خارجًا  راأيته 

بعدم ا�ستخدامه للع�سا التي يتوكاأ عليها رغم حاجته اإليها.
�سباق  اإجراء  عليه  وعار�سًا  ب�سبابه،  له  ومباركًا  ا�ستوقفته حمييًا 
و�سار  ثوبه  مبحزم  واأخذ  مرت،  كيلو  ربع  قرابة  املمتد  ال�سارع  بطول 
الأر�ض  على  ثباته  لرت�سي  ليجعلها يف )حمثله(  ُح�سيَّات   يبحث عن 

خ�سية اأن تنه�ض به الريح.
واآثار  وماآله  بحاله  راأفت  وجتلُّده..  املعنوية  لروحه  اإكباري  ومع 

ال�سيخوخة البادية على حمياه والتي اأخذت منه ماأخذها.
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العمر  من  مزيدًا  له  ر  ُقدرِّ من  بني  يا  وقال:  نحوه،  بتعاطفي  �سعر 
املوعود..  يومه  حتى  مكانه  لي�ستقر  الهبوط  من  بحالة   مير  اأن  بد  ل 
لكن هل ترغب يف هدية دون ثمن وهي اأغلى ما ُيهدى ويباع.. األ وهي 

الن�سيحة.. قلت: �سرف يل اأن اأ�سمعها من �سيخ وقور يف مقام والدي.
ُيذكر..  اأثرًا  لك  ُتِبقي  ب�سمة  الدنيا  هذه  يف  لك  )اجعل  قال: 

وذنبًا ُيغفر(.
وبّت اأفكر بهذه اجلملة اللطيفة املوجزة، وكلما تعمقت يف تف�سريها 
املجهول  بالقادم  للهتمام  وباعثة  موؤثرة  وممرات  دهاليز  يف  دخلت 
اأن اأفعل؟ وهل من يقظة وا�ستدراك لبواطن  من الأيام، وماذا ع�ساي 
اإنها الغفلة وال�سباق املحموم على مفاتن هذه الدنيا الزائلة،  الأمور.. 

وقى اهلل اجلميع بوائقها ورزقنا ح�سن اخلتام اإنه جواد كرمي.
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)51( نصائح لألبناء

ممهمـ:

مير الإن�سان منذ طفولته باأحلم، وتطلعات، وطموحات.. تتفاوت 
مقايي�سها بني �سخ�ض واآخر، وقد يتحقق �سيء من ذلك اأو اأكرث اأو اأدنى، 
ومن هذه الطموحات ما يخ�ض الأبناء الذين هم: امتداد لتاريخه واأمله 
دينًا ودنيا. ما اأ�سد خوف الأب، وعطفه على اأبنائه، و�سعيه اإىل ح�سن 

تربيتهم، وتعليمهم، ورفعتهم ورقيهم.
اإىل مواقف وم�ساهد وعرب،  اليومية  يتعر�ض يف حياته  املرء  ولأن 
ويعرتيه �سيء من القلق واخلوف من بواعث امل�ستقبل، وال�سورة التي 
�سيكون عليها اأبناوؤه من بعده، فاإنه يتطلع لتح�سني �سورتهم و�سريتهم 
وحت�سيلهم العلمي والفكري، من خلل ما يبذله من عطاء، وما ي�سرفه 

لهم من وقت وجهد ومتابعه.. وتربية.
و�سدق من قال: 

َـــــــــــــــا َبــــــــيــــْــــَنــــــــــــــــــــَنــا َّـــــــــــــــمـــا اأََََََََََْولجُدنــــــــ ـــى الأَْر�ـــــــــسَِِواإِنــــ ـــلَ ـــي َع ـــ�ـــضِ نــــا مَتْ ــــبــــادجُ اأَْك
ــهــم ـــِت الــــريــــحجُ عــلــى َبــْعــ�ــضِ ـــــْ� هـــبَّ ـــــ�ــِسَِل ـــ ــَغــْمـــ لمــتــنــعــت عــيــنــي مـــن الـــ

كما اأن الأحنف بن قي�ض اأ�ساب عندما قال: )الأبناء ثمار قلوبنا 
طلبوا  فاإن  ظليلة،  و�سماء  ذليلة،  اأر�ض  لهم  ونحن  ظهورنا،  وعماد 
فاأعطهم، واإن غ�سبوا فاأر�سهم، مينحوك ودهم، ويحبوك جهدهم، ول 

تكن ثـقيًل فيملوا حياتك ويحبوا وفاتك(.
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وصاـا:     
اعــــرتى اإذا  َبنّي  يا  جميعاً  ــــاداكـ�ن�ا  اآحـــــ ــ�ا  ــرقـــ ــفـــ ـــ ــت ـــ ت ول  َخـــــْطـــــٌب 
تك�ّضـــــراً اجتمعَن  اإذا  الرماح  اأفــــــراداتاأبى  ـــــرت  ـــ تــكــ�ــّض افــــرتقــــَن  واإذا 

لأبنائه مدفوعًا  الأب  ُي�سديها  التي  والن�سائح  الو�سايا  كثرية هي 
�سديد..  وراأي  مفيد،  وعمل  ر�سيد،  اأمر  بكل  اأذهانهم  ل�سحن  برغبته 
اإل م�ساٍع  و�سلوك �سوي، وما هي  تربية وحت�سيل علمي  �ساعيًا حل�سن 

حميدة، وتطلعات ملكانة اجتماعية مرموقة.
خطط..  لر�سم  و�سعى  بوقته،  وجاد  جهده،  بذل  ممن  ولعلي 
ودنت  مني،  العظم  وهن  وقد  والآن  عطاء،  من  ينبغي  ما  جتاوز  حتى 
مل�ستقبل  وحذر  باأمل  اأنظر  واأ�سبحت  وروؤى  اأفكار  وتداعت  �سيخوخة، 
الأخذ  اإىل  مر�سدًا  اأكون  اأن  يل  راق  واملفاجاآت..  باملتناق�سات  مليء 

باأ�سباب الن�سائح التالية:
اإن �سغف الأب باأبنائه يدفعه لتقدمي الن�سح لهم من وقت لآخر.. 
ملا يراه حقيقة اأو وهمًا باأن ما لديه من خربة وجتربة اأف�سل مما لديهم، 
وما هي اإل حاجة يف نف�ض يعقوب ق�ساها، ولهذا اأو�سي اأبنائي واأترابهم 

من ال�سباب مبا يلي:
رجال الأمن، ورجال احل�سبة.. اأ�سحاب �سلطة، وُرعاة اأمن..  �

يجب التعامل معهم بلطف ولني، واإن َغــلـُظوا.
اأعط املرور حقه، وراع اأمثالك من �سالكي الطريق، وتنازل عن  �

�ض، واأظهر كل املرونة. الأف�سلية املتاحة لك، ول جتادل اأوتـَُعبرِّ
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اإّياك اأن حتمل احلقد وال�سغينة.. ل لقريب ول لبعيد. �
األن جانبك لقومك.. وتوا�سع لهم.. واب�سط لهم وجهك.. ول  �

ت�ستاأثر عليهم ب�سيء.
العذر  � الت�سامح والتنازل، والتما�ض  كن مت�ساحمًا.. فممار�سة 

للآخرين من اأنبل الأخلق.
خذ احلذر، فاحلذر من احلزم، وكن الفطن املتغابي. �
ل تبخل بجاهك.. فالبخيل من بخل بجاهه. �
ُتقِر�ض  � ول  كفالتك،  بطلب  الآخرين  حُترج  ول  �ض،  َتقـرَْتِ ل 

كان  واإن  جدًا،  النادرة  الظروف  يف  اإل  اأبدًا،  اأحدًا  تكفل  ول 
ذلك..  ا�ستطعت  ما  واملعنوية  املادية  امل�ساعدة  فقدم  ولبد 
اأو القرتا�ض فليكتب وليثبت دينه  فمن اأ�سطر اإىل الإقرا�ض 
ِذيَن اآَمُنوْا اإَِذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن اإِىَل  ببّينة.. قال تعاىل: {َيا اأَيَُّها الَّ

ى َفاْكُتُبوُه})32(. �َسمًّ اأََجٍل مُّ
يق�ل ال�ساعر:

َخْلقـــــاً اأبــغــ�ــضــت  اأو  ا�ضتثقلت  ــَنـــــــــــــــــــــــــــــاِداإذا  ــــعــــَدهجُ حــتــى الــتَّ َك بجُ ــــرَّ و�ــــضَ
ــــــــاٍت ـــ ـــ ـــ ريــهــمـــ ْدهجُ بــقـــــــــــــــــر�ــس دجُ ــــرِّ ـــيـــة الــَفــ�ــَضــــــــــــــــــــاِدَفــــ�ــــضَ فـــــاإنَّ الــقــر�ــس داِع

وكن  � الرزق  لطلب  ال�سعي  نف�سك يف  ثم على  اعتمد على اهلل 
من�سبطًا.

طور ذاتك درا�سًة وثقافًة وتدريبًا وجمال�سًة، وو�سع علقاتك. �

�ض�رة البقرة اآية )282(.  )32(

1432/2/20هـ
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كن �سريفًا، وجتنَّب مواطن الزلل واأماكن ال�سبهات. �
وا�ستقرىء  � ن�سابها..  يف  الأمور  �سع  ثم  وفكر..  وفكر  فكر 

الأحداث، وار�سم خططك على الورق.. ثم تابع عملك.
ابدًا..  � اأحدًا  تلم  ول  بواجباتهم،  القيام  على  الآخرين  كافئ 

اأعط ول تنتظر العطاء من الآخرين.
تقول احلكمة: ليجتمع يف قلبك الفتقار اإىل النا�ض وال�ستغناء  �

عنهم، وليكن افتقارك اإليهم يف لني كلمتك لهم، وح�سن ب�ْسِرَك 
بهم، وليكن ا�ستغناوؤك عنهم يف نزاهة عر�سك وبقاء عزك.

ن نف�سك على َتَقبُّل اأي حدث، وقل: لن ُي�سيبنا اإل ما كتب  � وطرِّ
اهلل لنا.. فامل�سائب تبداأ كبرية ثم ت�سغر حتى ت�سمحل.

يق�ل ال�ساعر: 
بــغــيـــــــــــظ بـــلـــيـــت  اإذا  حــلــيـــــمــاً  مــ�ــضــيــبـــــةكــــن  اأتـــــتـــــك  اإذا  و�ـــــضـــــبـــــ�راً 
ــةفـــالـــلـــيـــايل مــــن الــــزمــــان حــبــالـــــى ـــات يـــــلـــــدن كـــــل عــجــيــبـــ ـــثـــقــــ مــــ

وحق  � واأمانة،  م�سوؤولية  والأبناء  والزوجة  الوالدين  حقوق 
الإخوان والأقارب واجب حتمي.

من  � اأي  يف  وجتاوزه  اإ�سلمي،  ديني  منهج  والو�سطية..  الو�سط 
الجتاهني ُيعترب تطرفًا. عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: 
ثلث من ُحِرَمُهنَّ فقد ُحِرَم خريي الدنيا والآخرة: عقل يداري 

به النا�ض، وحلم يرد به على �سفيه، وورع يحجره عن املحارم.
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من  � النا�ض  َفاأ�َسرُّ  النا�ض..  واأل�سنة  الهّجائني  ال�سعراء  اإحذر 
يتقيه النا�ض لفح�ض ل�سانه.

ن عر�سك ول�سانك، والزم �سعائرك الدينية، واتق اهلل يف  � �سُ
ال�سر والعلن.

عا�سر اجلميع باحل�سنى، وخا�سًة ذوي القربى )الكبري منهم  �
وال�سغري(.

املعنى  � و�سبط  والتوؤدة،  الإلقاء  وح�سن  احلديث  اأ�سلوب  تعّلم 
والب�سا�سة والرتحيب وال�سرب والحتمال.. ما اأمكنك ذلك.

اأ�سدق مع نف�سك والآخرين، وابتعد عن ال�سك والرياء و�سماع  �
اأقوال �سعاة ال�سر.

اأقلل املزاح، واخت�سر الكلم. �
اأ�سغ ملحدثك، واأح�سن الإن�سات واإن مل يعجبك قوله. �
اأف�سل الأعمال ما اأكرهت نف�سك عليه. �

اأربع كلمات �سدرت عن اأربعة مل�ك يف ف�سل ال�سمت: 

 مل اأندم على ما مل اأقل، وندمت على ما قلت مرارًا. �
 اأنا على رد ما مل اأقل.. اأقدر مني على رد ما قلت. �
 اإذا تكلمت بالكلمة ملكتني، واإذا مل اأتكلم بها ملكتها. �
ترفع � مل  واإن  �سرته  رفعت  اإن  بالكلمة..  يتكلم  ممن   عجبت 

مل تنفعه.
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يق�ل حكيم:

اإلزم ال�سمت َتغُد يف عقلك فا�سًل، ويف جهلك عاقًل، ويف قدرتك 
من  ُتظهر  فاإنها  الكلم..  وف�سول  واإياك  حليمًا،  عجزك  ويف  حكيمًا، 

عيوبك ما بطن، وحُترك من عدوك ما �سكن.
اجلميل،  على  فاق�سره  عقله،  وترجمان  ف�سله،  بيان  املرء  كلم 
فقل  بفعله..  ويو�سف  بقوله،  يعرف  فكٌل  القليل،  على  منه  واقت�سر 

�سديدًا، واأفعل حميدًا.
هولرمبا ابت�ضم الكرمي من الأذى ه يـــــتـــــاأوَّ وفــــــــــــــ�ؤاده مـــــن حـــــــــرِّ

ومن ق�ل اأحد احلكماء �سعرًا:

وذكـــــــي مـــــن الـــتـــغـــابـــي يـــ�ـــضـــ�دجُكــــــم غــــبــــي بـــجـــهـــلـــه يـــتـــذاكـــى
�ضقي وهـــ�  الــذكــي  غبطنا  ونــقــدنــا الــغــبــي وهـــ� الــر�ــضــيــدجُكــم 
كــن غــبــيــاً.. وجـــد بفعل يــجــ�دجُيـــا ذاكــــيــــاً.. ومـــا اأخـــــذت ب�ضيء

التغا�سي والتغافل من اأخالق الأكابر والعظماء:

ـــد قــــ�ِمــــه املــتــغــابــيلــيــ�ــس الــغــبــيُّ بــ�ــضــّيــد يف قــ�مــه لــــكــــنَّ �ـــضـــيِّ

ويق�ل ربيع ابن هيثم:

لنف�ضي من نف�ضي عن النا�س �ضاغللنف�ضي اأبكي ل�ضت اأبكي لغرها

وقال اآخر:

ومن  اأكرمته،  اإن  اللئيم  ومن  اأهنته،  اإذا  الكرمي  من  حذرًا  كن 
الفاجر اإن عا�سرته، ومن الأحمق اإن مازحته.
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صلل ومواص):

ما اأجمل مقابلة ال�سيئة باحل�سنة، وال�سفاهة والبذاءة باحلكمة من 
القول، وما اأقبح مقابلة اجلاهل املعاند.. بجهالة كجهالته.

وَإَِذا  هَوْنًا  اْلَرِْض  عََلى  يَمْشُونَ  َّذِينَ  ال الرَّحْمَِن  }وَعِبَادُ  تعاىل:  اهلل  يقول 
بِالْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَْفوَ  }خُذِ  تعاىل:  وقال  سَالَمًا{)33(،  َقاُلوا  الْجَاهُِلونَ  خَاَطبَهُمُ 

وََأعِْرضْ عَِن الْجَاهِلِنيَ {)34(.

 )اجلاهل يظلم من خالطه، ويتطاول على من فوقه، ويعتدي على 
من دونه، ويتكلم من غري متييز، واإن راأى ح�سنة جتافى عنها، واأن راأى 

عرثة ت�سدق بها(.
عليه اأ�سد  جوابه  وعدم  ال�سفيه  )َتْرُك  اهلل:  رحمه  ال�سافعي   وقال 

من اجلواب(.
وقدميًا قيل: )�سلح اللئام قبيح الكلم(.

وقيل: اإن ال�سفاهة وال�سخرية من هواج�ض النق�ض لدى اللئام وبواعث 
طباعهم و�سماتهم الدنيئة.

يقول ال�ساعر العربي:
مـــفـــتـــاحقـال� �ضكتَّ وقـــد خـــــ��ضمــــــت قلت لهم الــــ�ــــضــــر  لــــبــــاب  اجلــــــــــ�اب  اإن 
اإ�ضـــاحفــالــ�ــضــمــت عـــن جــاهــل اأو اأحـــمـــق كــرم العر�س  ل�ض�ن  وفــيــه  اأيــ�ــضــاً 
ــَد تجُخ�ضى وهــي �ضامتة نبَّاحاأمــا تــرى الأجُ�ــْض وهــ�  لعمـــــــري  َيخ�ضى  والــكــلــب 

�ض�رة الفرقان الآية )63(.  )33(
�ض�رة الأعراف الآية )199(.  )34(
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الباب  يبقيان  اأحيانًا..  ال�سمت  واإن  الكلم،  اإن الرتفع عن قبيح 
مفتوحًا لل�سلح والتوا�سل م�ستقبًل.

ويقول حكيم:
عليك ب�سلة الرحم واإن قطعوك.

وفيها يق�ل ال�ساعر:
رحم ذي  قطع  مــن  ليمنعني  و�ضم ِاإين  ذي  غــر  وعقل  اأ�ضيل  راأي 
عــقــاربــــــــه دبــــت  واإن  لــنــت  لن  مــاأت كـفيه من �ضـفح ومن كـرم ِاإن 

وقال:
مــذلــًة الــقــادريــن  حــــلم  كـــان  مــــــكرمفــــاإن  اأين  غـــر  ذلــيــل  فــاإنــــــــــــــــــــي 

وقال اآخر:
اأقــ�ام واإن كرمـ�ا ــ�املن يــدرك املجد  ـــ ـــ لأقـــ عـــــزوا  واإن  يـــذلـــ�ا  حــتــى 
كـــا�ضفة الألـــ�ان  فتـرى  اأحــــامويجُ�ضتم�ا  ذل  ولــــكــــن..  عــجــز  ذل  ل 

واآخر يقول:
عقــــله قــل  الفتى  نفــ�س  كــربت  متعتبااإذا  �ضاخطاً  واأ�ــضــحــى  واأمــ�ــضــى 
مرتبـــاواإن جاء ي�ضتق�ضي من النا�س حاجـًة عليــــهم  حـــٌق  اأنـــهـــا  يـــرى 

ويقول اآخر:
اأرى ول  بــالــلــــــــئــــــــام  �ـــضـــقـــي  ال�ضمـــائلاإين  كــريــــــــم  اإل  بــهــم  �ــضــقــيــاً 

فاقبل  منه..  �سمعته  اأو  عنه  بلغك  قول  من  اأحد  اإليك  اعتذر  اإذا 
معذرته ول تقطع �سلـته.
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وقد قيل يف ذلك:
تائبـــــاً جــاء  ذنبه  من  اإمـــروؤٌ  ما  الذنـــباإذا  فلك  لــه  تغفر  ومل  اإلــيــك 

*******
�ْس عينه عن �ضديقه َغمِّ وعن بع�س ما فيه ميت وه� عاتـبومن مل يجُ

*******
ـــــداراةمــا دمـــت حــيــاً َفــــداِر الــنــا�ــس كلهـم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ املـــ ــــــــي دار  فـــ اأنـــــت  فـــاإمنـــا 

والقول الآخر:
لقرابـــــــــــــــة �ضغينـة  حتــمــلــن  تقطــــعجُل  للقرابــــــــة  ال�ضغينـــــة  اإن 
ــــة مذلَّ مـنـــــــك  احللم  حَت�ِض�َّ  الأمنـــــــــــعجُل  الأَعــــزُّ  هـــ�  احلليم  اإن 
اجلنـــــــــادعفا اأدفع ابن العم مي�ضي على �ضفا اأذاه  مــن  بلغتني  واإن 
ذن�بـــــــــه واأنــ�ــضــى  اأوا�ــضــيــه  الرواجـــــــــــعولــكــن  اإيلَّ  يــ�مــاً  لــرتجــعــه 

ومن ق�سيدة �سعبية لل�سيخ �سليمان ال�سديري و�سية لأبنه:
اأنـــه يخفف عذابهاعزم و�ضم وا�ضعد من املجد مرقاب واطــلــب لبـــ�ك 
للقـــــرابهوعليك باخ�انك وربعك والأقــــراب م�ا�ضلك  عليك  حقي 
ال�ضبــــابهومن بينكم ل ينقل الــهــرج �ضــباب نــقــل  ــــدار  ال دمــــار  تـــرى 

وقال اآخر من ال�سعر ال�سعبي كذلك:
مادام يغطاها ال�ضعر فاحتمل ذاكاأو�ضيك زلت الرفيق اإن عثا فيك
يراعيــــك اإنـــه  �ضفت  مــا  ولــ�  مـــعاداكراعـــه  عــن  نيته  تك�ضر  عــ�ــضــاك 
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وقيل يف القتداء:
مـحــّلـــــه ــــــّل  حَتِ اأن  تــطــمـــــــــــــــــــــــع  كــنــــــــت  اإن 

ـــــِم الأرفـــــــِع ــد والــــ�ــــضــــرِف الأ�ـــــضّ ـــ ــي املــجـــ ـــ فـــ
واْحــَتــِمــْل واْنــ�ــضــف،  ـــّر،  وبجُ وعـــّف،  فا�ضدق، 

واخــ�ــضــِع وا�ـــضـــرب،  وكـــــاِف،  وداِر،  ــــم،  واْحــــلجُ
ئـــــــــد واتَّ وارفـــــق،  وتـــــــــــاأّن،  وِلـــن،  والــطــف، 

واْحــــــِزم، وِجـــــّد، وَحـــــام، واْحـــِمـــْل، وادَفـــــــــــــــــِع

املق�سود من هذا ال�سرد كله املحافظة على ال�سلت والتوا�سل الدائم 
وعدم القطيعة مع الأقارب والأهل والأ�سدقاء وكل من له حق رحم.
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ال لا وال لو   ةضملل:

قال ال�ساعر:

مبـثــلــه القبيـــــح  ال�ضر  عــ�لــج  وجتـــــــــــددااإذا  ثــالـــــــــــٌث  �ــضــــــــٌر  ن  ـــــ�َّ ـــ َتــَكـــ
ت�ضل�ضٍل ذات  ال�ضر  دواعــي  مديد و�ضار ال�ضر يف النا�س �ضرمداواأم�ضت 

وقال اآخر:
اأجـــِزيـــَك بــالــ�ــضــر مثله ــمجُ ل  كــفــى بــالــذي َجــاَزيــتــنــي لــك جــازيــافــاأقــ�ــضِ

وقال ثالث:
اأرحـــــت نــفــ�ــضــي مـــن هـــم الـــعـــداواتلـــــّمــا عــفــ�تجُ ومل اأحــقــد عــلــى اأحــد
ــه ـــ ــــي عـــــدوي عــنــد روؤيــتـــ ــــّي اأجَُح بالتحيـــــــاتاإين  عــنــي  الــ�ــضــر  لأدفـــــع 

يتاأتى  ل  وقبائل،  وجماعات  واأ�سرًا  اأفرادًا  املجتمع  متا�سك  اإن 
والت�سامح  والألفة  املحبة  بذور  ن�سر  على  واحلر�ض  اجلاد  بالعمل  اإل 
املطالبة،  يف  والغلو  الإفراط  وعدم  الآخرين،  حما�سبة  يف  والتو�سط 

وقدميًا قيل:
مــعــاتــبــاً الأمـــــــ�ر  كـــل  يف  كــنــت  تعاتبهاإذا  ل  الـــذي  تلق  مل  �ضديقك 

وقال رابع:
ــــه تلمُّ ل  اأخــــــــاً  مب�ْضتبٍق  َب؟ول�ضت  عــلــى �ــضــعــٍث، اأي الــرجــال املــهــذَّ

وخام�س يق�ل:
بـطيــ�ضــــه اجله�ل  جازيـت  اأنــا  ــــــــاورْهاإذا  ـــ اأحـــ اإْذ  مثلـــه  اإل  اأنـــــــــــا  فــهــل 
قـاهــرْهولكن اإذا ما طا�س باجلهــل طائـ�س بالتحـلـم  فاإنــــــي  علــــيَّ 
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حتى  اأو  خطاأ  اأو  زلة  منه  �سدرت  اإذا  الآخر  اأحدنا  يعذر  ل  ملاذا 
اإننا ب�سر ُن�سيب ونخطئ، ومعر�سون لأهواء ورغبات فكرية  خطيئة.. 

وتناف�سية، ولهذا فاإن ال�سفاء ل يتحقق اإل ب�سيئني:
بقدر  � واجبات  من  عليه  ما  منا  الواحد  يوؤدي  اأن  الأول:   

ا�ستطاعته.
الآخرين بحقوقنا الجتماعية.  � اأن نكف عن مطالبة  والآخر: 

مبعنى اأن نعطي ول نطلب، نبذل ول نتطلع اإىل عطاء الآخرين.. 
اأو  بعتب  تق�سري  اأي  ُنقابل  واأل  املكافاأة..  ننتظر  ول  ن�سحي 
اأو �سخط، واأن نرتفع عن �سفا�سف الأمور ونتطلع اإىل  غ�سب 

اأ�سرفها ومعاليها.
وجماورة،  �سداقة  اأو  قرابة  علقة  بهم  تربطنا  مبن  الرفق  اإن 
واحلفاظ على مودة النا�ض وحمبتهم.. اأمران ي�سموان باملرء ويرفعان 
من �ساأنه، ول تظن اأن العطاء والت�سحية كافيان وحدهما.. اإذ ل بد من 

الحتمال وال�سرب على اأذى الأقارب والأ�سدقاء واملعارف. 
يق�ل اأب� الطيب:

ــــــْركجُ الــقــبــيــح به ــــــا لــفــي زمـــــٍن َت من اأكرث النا�س.. اإح�ضاٌن واإجمالجُاإِنَّ

وقال اآخر:

جتــربــة الأيــــــــام  ويف  وجـــــــدتجُ  الأثــــرياإين  حمــمــ�دة  عــاقــبــة  لل�ضرب 
وا�ضتعمل ال�ضرب اإل فاز بالظفريوَقـــــــلَّ مــــن َجــــــدَّ يف اأمــــــر يــحــاولــه
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ويف قب�ل املعذرة.. قيل:

معتذراً ياأتيك  مــن  معاذير  اأو فجرااإقــبــل  َبـــرَّ عــنــدك يف مــا قـــاَل  اإن 
ظاهره ير�ضيك  من  اأطاعك  م�ضترتافقد  يع�ضيك  ــَك من  اأَجــلَّ وقــد 
قــدراَواأْحَكْم عن النا�س اإذا كنت مقتدراً اإذا  يعف�  مــن  ــر  احلجُ فال�ّضّيد 

قيل للح�سن بن علي: 

)مَل تعطي من يقول البهتان ويع�سي الرحمن.. فقال: اإن خري ما 
َك، ومن ابتغى اخلري اتقى ال�سر(. بذلت من مالك.. ما وَقْيت به ِعر�سَ

أيبا  ال ـاء ودواة ل:

الوقوع يف خطاأ غري متعمد. �
ارتكاب خمالفة بدوافع الطمع اأو اإ�سباع غرائز. �
الغرية واحل�سد.. يتبعها النقد والتجريح والهجران وال�سدود. �
خلف يف وجهات النظر يتبعها جمادلة ونفور. �
م�ساركة مادية، واإرث.. ين�ساأ عنهما ان�سقاق. �

القنقـقـ:

بالتقليل من  � الرد عليه  للمنتقد وعدم  والإن�سات  النقد  تقبل 
�ساأنه، والتغافل عن كل ما اأورده من ملحظات.

قبول النقد بالتاأين ومتحي�ض الرد قبل اإبدائه. �
لل�سلبية املرت�سخة يف  � البع�ض نقده غري مو�سوعي وان�سياعه 

نف�سه من غرية وح�سد.
على  � قدرته  ليوؤكد  فوقه  هم  ملن  بنقده  يتظاهر  من  هناك 

مناف�ستهم.
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النقد الآثم دليل وا�سح على عظمة املنقود وما اأجمل اأن تتغافل  �
وجتعله يعوم يف الهام�ض.

ومما قيل يف ذلك �سعرًا:
بذمهــــم يق�ضدوك  ابت�ضم مل  واأعظــــَمقلت  اأجــــلَّ  منهم  تــكــن  مل  لــ� 
املـــــرء مـــن الــ�ــضــــــــــــــد واإن حـــــاول الـــعـــزلـــة يف راأ�ــــــس اجلــبـــــــــــلل يــخــلــ� 
ومّنــــــًة عــلــّي  فــ�ــضــل  لــهــم  ـــــداّي  الأعــاديـــــاعجُ الرحمن عني  اأبــعــد  فــا 
فاجتنبتها زلتي  عن  بحث�ا  املعالياهم�ا  فاأكت�ضبت  ناف�ض�ين  وهــم 
ـــــث ــدق احلــديـــ ـــ ـــ ـــ ال�ضامتينـــــــاكـــمـــال املــــــــروؤة �ــض عــن  الــقــبــيــح  و�ــضــرت 

8واعـ الس ادة ))ح:

ل تكره اأحدًا مهما اأخطاأ يف حقك. �
ارتبط باهلل ول تقلق اأبدًا. �
ع�ض يف ب�ساطة مهما عل �ساأنك. �
توقع خريًا مهما كرث البلء. �
اأعط كثريًا ولو حرمت. �
ابت�سم ولو القلب يقطر دمًا. �
ل تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب. �

الـام ل ب ـ ال لل:

ما اأقبح القطيعة بعد ال�سلة، واجلفاء بعد اللطف، والعداوة بعد 
يف  نزعة  فال�سر  الأذى،  فعل  عن  وا  َيُكفُّ لن  فالكثريون  هذا  ومع  الود، 

بع�ض النا�ض والنف�ض اأّمارة بال�سوء.
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ويتوادون  الظن،  بح�سن  ويتوا�سلون  بالثقة،  يتعاملون  الكرام: 
بالإغ�ساء عن الهفوات. 

العقلء: مطالبون بالرتفع والت�سامح وال�سفح اجلميل، واأن ُيتِبعوا 
ال�سيئة احل�سنة.. اإن الرفق باجلاين عتاب ورمبا عقاب.

املجتمع الذي يدعو اإىل الت�سامح وال�سفح والعفو والرتفع وال�سمو 
فوق الأخطاء.. ل يغفل واقع النا�ض، ول ي�سقط احلقائق من ح�ساباته.. 

بل ُي�سغي لكل الت�ساوؤلت ويعيها ويجيب عليها.
وقد يت�ساءل مت�سائل: كيف ن�سامح من يفاجئوننا بالكراهية واحلقد 
واحل�سد، ونحن نحمل لهم املحبة واملودة، ونبذل املعروف ونتمنى لهم 

كل خري؟! واجلواب ب�سيط:
اِهُلوَن َقاُلوا �َسَلمًا })35(. { َواإَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَ

ويقول قائل: كيف ن�سامح من يطعنوننا يف الظهر.. بعد اأن �سحينا 
يف �سبيلهم، وبذلنا الغايل والنفي�ض من اأجل راحتهم؟.. كيف ن�سامح 
باأن  احلكمة:  جُتيب  وخ�سوعًا؟..  �سعفًا  و�سمونا  ترفعنا  يف�سرون  من 

الت�سامح �سجاعة وبراءة وطهارة، و�سدق اهلل �سبحانه:
َّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ  َّتِي هِيَ َأحْسَنُ َفِإَذا ال }وَاَل َتسَْتِوي الْحَسَنَُة وَاَل السَّيَِّئُة ادَْفعْ بِال

َّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ{))3(. َكَأن

للأ�سرار  تذلل  الأحوال  من  بحال  الت�سامح  اأن  يعني  ل  وهذا 
تفكرينا  الأ�سرار من  اإ�سقاط  اأحيانا  الت�سامح  يق�سي  بل  ومداراتهم.. 

�ض�رة الفرقان اآية )63(.  )35(
�ض�رة ف�ضلت اآية )34(.  )36(
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اأمر  اأمكن  ما  وال�سديق،  القريب  اأذى  احتمال  اأن  على  ون�سيانهم.. 
مطلوب، وعلينا اأن نعتدل ول نغلو يف العتاب، ول نق�سو على الأحباب، 

واأن نبقى على حرارة علقتنا، ونبقى متما�سكني اأقوياء �سرفاء.
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صلل الرحت:

ما  وكثريًا  عظيم،  �ساأن  ذات  وم�ساهرٌة..  قرابٌة  الرحم  �سلة 
الأهل  تدخل  اأ�سا�سه  زوجني  بني  خلف  باأ�سباب  القطيعة  تكون 
 والأقارب فيوقد الأهل النار ويرف�سون ال�سلح والوئام، وتقع القطيعة

وتتاأجج العداوة.
اإن الرتفع عن ذكر الأخطاء، والبتعاد عن ال�سطياد يف املاء العكر، 
والعمل على مقابلة الإ�ساءة باحل�سنى، وعدم الرد باملثل مبزايدات ل 
جتلب اإل �سرًا وفرقة.. كل ذلك �سلوك �سوي ونهج اإن�ساين، ومهما كانت 
النتيجة بني طرفني غري مر�سية.. فاإن املحافظة على الود و�سلة الرحم 

�ساأن مطلوب واأمر مرغوب.
قبيح اأن ُتظهر عيبًا يف الزوجة اأو والديها واإخوانها، اأو ت�سيع عيبًا 
الآخر  الطرف  فاإن  طرف  من  ذلك  مثل  جاء  واإن  واأقاربه،  الزوج  يف 

حري به اأن ي�سمو ويرتفع ويلتم�ض الأعذار.
ل ينظر اأي من الزوجني يف عيوب الآخر.. بل يجب عليه اأن يركز 
على النواحي الإيجابية.. اجلميلة �سكًل ومظهرًا و�سلوكًا وتعامًل، واأن 

يتوىل كل منهما حل م�ساكله داخل منزلهما دون تدخل من اأحد.
اإن الكلمة الطيبة من اأي منهما ُتعيد البت�سامة وال�سعادة وتق�سي 
اأي  اأو  الأهل  تدخل  من  احلذر  كل  احلذر  ويجب  اخللف،  ة  �ُسقَّ على 
وتطور  الإ�سكاليات  وتزايد  للنفور  مدعاة  ذلك  لأن  اأخرى..  اأطراف 

اخللفات ورمبا تاأجيجها.
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ش محل لأل واو

الولية  اهلل  جعل  وقد  الرجل،  عنق  يف  اأمانة  املراأة  العزيز:  ابني 
واأل تدقق يف كل �سغرية وكبرية،  الرعاية  اأن حُت�سن  يف يدك.. فعلك 
ل�سلة  وما  بينكما  الف�سل  تن�ض  ول  حياتك  ل�سريكة  العذر  تلتم�ض  واأن 
الرحم من �ساأن عظيم لي�ض مع الزوجة فح�سب بل مع والديها واإخوتها 

واأ�سرتها.. فهم اأخوال اأبنائك و�سركاوؤك يف ال�سراء وال�سراء.
د الأمور، واإن واجهك �سيء  وعندما يقع خلف ل �سمح اهلل ل ُت�سعرِّ
من ذلك فعليك الرتوي وال�سرب ومعاجلة اخللف بالتنازل والت�سامح، 

و�ستكون اأنت الرابح يف كلتا احلالتني.

ش محل لل)و(ار

ابنتي العزيزة: على املراأة اأن ُتراعي الروابط الزوجية وما بينهما 
من م�ساركة.. وفوق هذا عليها اأن تعالج انفعال الزوج وثوراته بحكمة، 
واأن حتتفظ بهدوئها، ول داعي لذرف الدموع اأو الرد بكلمات م�سادة.. 

لأن ذلك �سيزيد من �سرا�سة الرجل وحدة انفعاله.
واجهيه بهدوء وثبات، اجعليه يفرغ كل ما يف جعبته من نقد، وتلك 
معه  نقا�سك  ابداأي  ثم  ويهداأ..  نف�سه  يتمالك  لكي  و�سيلة  اأف�سل  هي 
الألفاظ  عن  البتعاد  مع  مبو�سوعية  عليه  وردي  اآراءه  وفندي  بليونة، 
باأول،  اأوًل  النفو�ض  تت�سافى  اأن  املهم  فمن  اجلارحة..  اأو  امل�ستكرهة 
والت�سامح ما ميت�ض غ�سبه ويجعلِك �ساحبة  التنازل  واأن تتخذي من 

املبادرة لكل ف�سيلة واأمر مروم.
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أ تادار   كلمار (مملل وح0ت دةم ل:

اإذا كنت مري�سًا فل جتعل مر�سك حديثًا لكل اأحد بل اخت�سره  �
لطبيبك.

تعر�سها � عامة  ق�سية  عملك  وم�ساكل  ترقيتك  اأمر  جتعل   ل 
على النا�ض.

اإىل الآخرين ما توحي به عن: ن�ساطك يف  � لُت�سر يف حديثك 
لك  معني  و�سع  اأو  واإطلعك،  معرفتك  اأو  وقدراتك،  عملك 
ولآبائك واأجدادك.. اإل ما تف�سي به منفردًا لأخ اأو �سديق اأو 

ذو �ساأن ملعاجلة حدث ما.
ومن  � اليقني،  اإىل  ال�سك  من  تنقلك  باهلل  العارفني  جمال�سة 

الرياء اإىل الإخل�ض، ومن الغفلة اإىل الذكر، ومن الرغبة يف 
الِكرْبِ اإىل التوا�سع، ومن  الدنيا اإىل الرغبة يف الآخرة، ومن 

�سوء النية اإىل الن�سيحة.
ويوم  اغتنمه،  فيه  اأنت  ويوم  ترجوه،  ل  م�سى  يوم  ثلثة:  الأيام 

ياأتيك ل تاأمنه..فاأم�ض واعظ، واليوم غنيمة، وغدًا ل تدري ما حكمه.
ومن احلكم:

يف  � نظر  ومن  خ�سر،  عنها  غفل  ومن  ربح،  نف�سه  حا�سب  من 
عواقب الأمور جنا، ومن اأطاع هواه �سّل، ومن حِلم غنم، ومن 

خاف �سلم، ومن اعترب اأب�سر. 
اأيدي  � الياأ�ض مما يف  فيه خ�سلتان:  تكون  املرء حتى  ي�سود  ل 

النا�ض، والتغافل عما يكون منهم.
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الكذوب ل حيلة له، واحل�سود ل راحة له، والبخيل ل مروءة له،  �
وامللول ل وفاء له، ول ي�سود �سيئ الأخلق.

ل يجد العجول فرحًا، ول الغ�سوب �سرورًا، ول امللول �سديقًا،  �
ه، والكلم �سهم نافذ ل ميكن  الل�سان �سيف قاطع ل يوؤمن َحدُّ

رده، املرء بف�سيلته، وبكماله ل بجماله، وباآدابه ل بثيابه.
املتعب ينام على و�سادة من حجر لي�سرتيح، اأما الك�سول فلن  �

اأ�ساب  الأعرابي  ولعل  الري�ض،  من  و�سادة  فوق  الراحة  يجد 
حينما قال:

ــــــــدت راأ�ــــــــضــــــــي نـــــكـــــادة يــــــطــــــ�ل مـــــــا و�ــــــــضَّ
ــــايــــد مـــــــن خـــــــ�فـــــــٍة يـــــعـــــتـــــاد لـــــــني الــــ��ــــض

�ســـعــــــــر:
كلهـــــم النــا�س  فـــداِر  حياً  دمت  فـــــاإمنـــــا اأنـــــت فــــــــي دار املـــــــــــــــــــــــــــــداراِةما 

*******
ال�َضــَرِه فــي  الـذل  فاإن  ت�ضـرهــن  والعزَّ يف احللم ل يف الطي�س وال�َضَفِهل 

*******
�ضتـــــــمومن يجعل املعروف من دون عر�ضه يفره ومن ل يتــق ال�ضتــــم يجُ

قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: ما خاب من ا�ستخار، ول ندم 
من ا�ست�سار، ول اأفتقر من اأقت�سد، وقال: من اأُعجب براأيه �سل، ومن 

ا�ستغنى بعقله زل.
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وقيل: ل تقل يف غري تفكري، ول تعمل بغري تدبري، ل مال اأوفر من 
العقل، ول فقر اأعظم من اجلهل، ول ظهر اأقوى من امل�سوره.

يق�ل ال�ساعر:
خمــاطــراًواخــــــ� اجلـــهـــالـــة يــ�ــضــتــبــد بـــراأيـــه الأمـــــ�ر  يعت�ضف  فــــرتاه 

اإىل  � وال�سرور  الأدب،  اإىل  احل�سب  اأربعة:  اإىل  حتتاج  اأربعة 
جتنب  التجربة.  إىل  ا والعقل  املودة،  اإىل  والقرابة  الأمن، 
ارجتال الكلم، ول ت�سره على م�ستبد براأية، ول على متلون، 

ول على حلوح.
من  � َك  ودَّ العزم،  اأولو  اإل  يقبلها  ل  مرة  الن�سيحة  جتـُرع  اإن 

ن�سحك، وَقلَك من م�سى يف هواك.
اأهله الــراأي من لي�س  اأنــت حمم�د ول الــراأي نافعهفا متنحن  فا 

واهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
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أن أ8واو يا ي الـ مبي:

اإذا كان ثمن الف�سل باهظًا.. فللنجاح ثمنه املرتفع. �
الآخرين.. يعزى  � ب�سعادة  املعذبني  املنكودين  العامل من  ل يخلو 

ال�سبب اإىل نزعة فطرية يف نفو�ض الب�سر... اإن التميز هو اأ�سرع 
و�سيلة للح�سول على عداء غري املتميزين.

ي�ستطيعون  � ول  ف�سلك،  مع  التعاي�ض  ي�ستطيعون  اأ�سدقاوؤك 
التعاي�ض مع جناحك.

فلم  � �سغريًا  عرفك  ولئه،  يف  ثابت  وفائه،  يف  �سامد  ال�سديق 
يتاأثر،  فلم  فقريًا  راآك  يتملقك،  فلم  كبريًا  وعرفك  يزدرك، 

واأب�سرك غنيًا فلم يتغرّي.
الذين ل يعملون يوؤذي نفو�سهم اأن يعمل النا�ض. �
الذين يعرفون فرحة الو�سول اإىل اأعلى ال�سلم.. هم الذين بداأوا من  �

اأ�سفله، والذين بداأوا من اأعلى ال�سلم لن يكون اأمامهم اإل النزول.
القرار كثريًا ما يكون من �سنع املوظف ال�سغري الذي اأعده.. ل  �

امل�سوؤول الذي وقعه.
اأود اأن يعرف القراء الذين مل ي�سمعوا بي اإل م�سوؤول كبريًا اأنني  �

ل  عجبي  اإن  طاولة..  وبدون  مكتب  بدون  العملية  حياتي  بداأت 
مكتب فخم يف  على  ي�سرون  الذين  املوظفني  اأولئك  من  ينتهي 

يومهم الوظيفي الأول.
اإنني اأفخر بالفرتة الطويلة التي ق�سيتها بدون طاولة، واأفخر كثريًا  �

الطاولة  اأن جاءت  وبعد  الدوام..  من  واحده  دقيقة  اأ�سيع  اأنني مل 
جاءت معها مهمة ل�سق �سور الطلب على ا�ستمارات المتحانات.
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أن أ8واو أم0ماةملي:

ل تدفع رئي�سك اإىل الظل.. فيجب اأن ي�سعر من هو فوقك اأنه  �
الأعلى، واإن التمعت مواهبك اأكرث من اللزم.. ح�سلت على 

عك�ض املق�سود، اإنك توقظ خماوفهم وال�سعور بعدم الأمان.
العدو  � لأن  الأعداء،  مع  ج�سرًا  وابن  جدًا،  بالأ�سدقاء  تثق  ل 

فقد  ال�سديق  اأما  بعدو..  لي�ض  اأنه  دومًا  لك  يثبت  اأن  يحب 
يقول:  كان  وفولتري  مدمر،  �سكل  على  ويخون  عليك  ينقلب 
)اللهم احفظني من اأ�سدقائي.. اأما اأعدائي فاأنا كفيل بهم(.

)تكلم اأقل من اللزم( ل حتاول اإقناع النا�ض بكرثة الكلم..  �
الكلم  فوق  كلم  وكل  بع�سًا،  بع�سه  ُين�سي  الكلم  فكرثة 
يخف�ض م�ستوى تاأثريه، والرجال العظام تركوا اأثرهم بالقليل 
احلماقة  لنف�سك  جتلب  الرثثرة  يف  زيادة  وكل  الكلمات،  من 

اأ�سعافًا م�ساعفة.
يعي�ض الإن�سان على �سمعته.. فاحمها بكل و�سيله ممكنة، وال�سمعة  �

النظيفة اأحد اأعمدة القوة، وبخ�سارتها ت�سبح قابًل للنيل منك 
ومعر�سًا للهجوم من كل جانب، اجعل من �سمعتك قوة غري قابلة 
لل�سحق، وانتبه لكل احتمالت الطعن، وعاجلها فورًا ويف مكانها.

من  � يل  وقل  املحظوظني،  وغري  التع�ساء  من  العدوى  جتنب 
تخالط.. اأقل لك من اأنت.

الأفعال هي التي ُتعد ولي�ض اجلدل. �
جرد خ�سمك من �سلحه ب�سرف وكرم. �
ل حتم نف�سك بالتح�سينات فالعزلة خطرية. �
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إدلادار الحماة ال ةمرة

اأبناءهم  اأن  يرون  الذين  الآباء  كل  مثل  اأب  هو  براون«  »جاك�سون 
ويف  واإجنابهم..  زواجهم  بعد  حتى  والإر�ساد  للن�سح  دائمًا  يحتاجون 
اإر�سادات  يدون  وجل�ض  مكتبه  اإىل  ذهب  النوم  فيها  ي�ستطع  مل  ليلة 
�سغرية لأبنائه لتعينهم يف حياتهم الزوجية والعملية.. يف البداية كان 
يت�سور اأنه �سيكتب ورقة اأو ورقتني ولكنه ا�سرت�سل وكتب 1560 ن�سيحة 
ال�سغرية« احلياة  »اإر�سادات  اأ�سماه  �سغري  كتيب  يف  ن�سرها   واإر�ساد 

)Life`s Little Instructions(، ومن اأبرزها:
احذر من عرو�ض البنوك مهما كانت مغرية! �
ل ترتك منزلك دون جهاز لك�سف احلريق! �
 توكل على اهلل ولكن اأغلق بابك جيدًا! �
ل تياأ�ض اأبدًا واحتفظ بخط للرجعة! �
ل تتخذ قرارًا واأنت غا�سب! �
اقلب اأعداءك لأ�سدقاء بفعل �سيء جميل ومفاجئ لهم! �
قد ل يتطلب الأمر اأكرث من �سخ�ض واحد لقلب حياتك راأ�سًا  �

على عقب!
ل ثيابه! �  ل تنخدع مبظهر ال�سيطان مهما َبدَّ
 ل تكن من�سغًل لدرجة عدم التعرف على اأ�سخا�ض جدد! �
ابتعد عن الأماكن امل�سبوهة؛ فالأحداث ال�سيئة ل حتدث اإل هناك! �
ل تفقد اأع�سابك، اأو ثقتك بنف�سك، اأو مفاتيح �سيارتك! �
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ل تقل لرجل اأنه اأ�سبح اأ�سلَع اأو اأ�سيَب، فهو يعرف ذلك م�سبقًا! �
ل حترم الآخرين من الأمل فقد يكون هذا كل ما ميلكونه! �
كن لطيفًا اأكرث من احلقيقة، ولكن ل ت�سمح لأحد با�ستغللك! �
ابت�سم فهذا لن يكلفك �سيئًا ولكنه ل يقدر باملال! �
اأعط النا�ض اأكرث مما يتوقعون! �
تعلم الإ�سعافات الأولية فجميعنا مير بظروف يندم عليها! �
اأح�سر لزوجتك هدية ثم فكر بال�سبب لحقًا! �
حني ت�سادف كتابًا جيدًا ا�سرته حتى لو مل تقراأه! �
احر�ض على اأن متار�ض متارين البطن 50 مرة يف ال�سباح و  �

50 يف امل�ساء!
ل ت�سدق كل ما ت�سمع، ول تنفق كل ما متلك، ول تنم قدر ما  �

ترغب.
اعنت ب�سمعتك جيدًا ف�ستثبت لك الأيام اأنها اأغلى ما متلك! �
ل تخ�ض العقبات الكبرية .. فخلفها تقع الفر�ض العظيمة! �
من  �  %90 �سي�سكل  قرار  فهو  بحر�ض؛  حياتك  رفيقة  اخرت 

�سعادتك اأو بوؤ�سك!
احكم على جناحك من خلل قدرتك على العطاء ولي�ض الأخذ! �
املال  � املعتاد وامنحهم ن�سف  اأطفالك �سعف وقتك  اق�ض مع 

املعتاد!
الفا�سل يف اإنفاق ماله فا�سل يف كل �سيء يف حياته! �
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�سافر و�ساهد اأماكن جديدة بعقل مفتوح! �
كل �سخ�ض تقابله ميلك �سيئًا مميزًا، حاول تعلمه! �
ل ت�ستثمر يف الأ�سهم ما ل تتحمل خ�سارته لحقًا! �
ل ت�سارك رجًل ف�سل ثلث مرات! �
ل ت�ستعمل بطاقات الئتمان لل�سراء بالتق�سيط! �
يبلغون  � حاملا  فراغهم  اأوقات  يف  العمل  على  اأبناءك  �سجع 

ال�ساد�سة ع�سرة.
ركز على جعل الأ�سياء اأف�سل ولي�ض اأكرب اأو اأعظم! �
كن �سعيدًا مبا متلك، واعمل لمتلك ما تريد! �
فاجئ �سديقًا قدميًا بات�سال مباغت! �
حني ت�سرتي عقارًا انتبه لثلثة �سروط مهمة: املوقع ثم املوقع  �

ثم املوقع!
الورقة يف  � ثم �سع  اإجنازها يف حياتك  تريد  اأ�سياء   10 اكتب 

حمفظتك!
ادخر دائمًا 10% من دخلك!  �

ويل اإ�سافة على هذه املختارات:
ال�سيارة  � اقتناء  جتنب  رجولتك..  ومطلع  �سبابك  مرحلة  يف 

الفارهة وامل�سكن املميز ولو كنت مقتدرًا!
ويف كل الأحوال: املظاهر الرباقة والكماليات الزائفة.. مدعاة  �

لنكران �سكر النعم ورغد العي�ض وجملبة لنقد الآخرين.
اللهم اجعلنا من ال�ساكرين الذاكرين.
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ا(أققاشققل وااليتـاأل واالعتـاو:

الأمانة وال�ستقامة والعتدال، وامل�ساعي اخلرّية.. مطلب اإن�ساين، 
وتوجيه رباين، وعلى املرء اأن ياأخذ باأ�سباب النجاح والفلح.

يق�ل ال�ساعر:
ـــــده ــعـــ وعــىاإمنـــــــا املـــــــرء حـــــــديـــــــــــث بـــ مــن  حــديــث  اأنـــت  فلتكن 

مهتدين،  هداة  وجعلنا  الإ�سلم  بنعمة  علينا  مّن  اأْن  اهلل  نحمد 
والت�سامح،  والتنا�سح،  الأخلق،  مكارم  على  يحث  منهجًا  لنا  ور�سم 

والبذل والعطاء، وغفران الزلت والأخطاء.
ال�سفلى، ويقال: اعمل لآخرتك  اليد  العليا خري من  اليد  وقدميًا قيل: 
كاأنك متوت غدًا، واعمل لدنياك كاأنك تعي�ض اأبدًا. لقد اأفاء اهلل علينا 
باأمن واأمان ورغٍد يف العي�ض والرفاه.. مما يقت�سي ال�سكر له والعرفان 

بف�سله وجوده، فهل لنا اأن نت�ساءل عما قدمناه اإزاء هذه النعم؟
وًل وفروعًا واآدابًا؟ � اأين القيام بال�سعائر الدينية.. اأ�سُ
توجيهًا  � والتعليمية..  والثقافية  الدينية  الن�ضء  تربية  اأين 

و�سلوكًا؟ )نعم قد يبذل املرء ق�سارى جهده يف تربية وح�سن 
توجيه، ول يتحقق له مراده.. بل علينا ال�سعي والأخذ بالأ�سباب 

وعلى اهلل حتقيق املقا�سد(.
اأين الحت�سام واللتزام وح�سن الرعاية؟ �
لهم  � ويلني  ويرق  الآخرين،  ويوؤِثر  الت�سحية  ُيقدم  منا  من 

ويخدمهم يف حدود اإمكاناته؟
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من منا يحا�سب نف�سه قبل اأن يحا�سب الآخرين؟ �
من منا يعف ل�سانه عن الغيبة والنميمة والكيد للآخرين؟ �
من منا ي�سعى جاهدًا لتطهري يده وبدنه والرتفع عن �سغائر  �

الأمور؟

و8لققل م(أقق)

اآية كرمية: }َذالك بَأنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مَُغيِّرًا نِعْمًَة أنْعَمَهَا عََلى َقوْمٍ حَتَّى يَُغيّروا مَا 
بأنُفسِِهمْ وَأنَّ الّلهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{)37(. 

تقول احلكمة:
 لي�ض �سقوط املرء ف�سًل .. اإمنا الف�ســل اأن يبقــى حيـث �سقـــط.

ويقول اآخر: 
نف�سك فا�سغل   .. عيوبك  عن  البحث  يف  مناووؤن  ان�سغل   اإذا 

باإ�سلح ذاتك.
ويق�ل �ساعر:

ـــلـــمـــي ظجُ لــــظــــاملــــي  �ـــــضـــــكـــــرتجُ  ــلــماإين  ـــ عـــ عــــلــــى  لــــــه  ذاك  وغــــــفــــــرت 
يــــــــــــــــــــداً اإيلَّ  اأ�ــــضـــــــــــــــــــدى  ـــــيراأيــــــتــــــه  ـــ ـــلـــه.. حــلــمـــ ــــ ـــا اأبــــــــــان بـــجـــهــــ ــــ ملــــ
ـــــه عــلــيــــــــــــــــــــه ــــــ ـــف اجلــــــــــــــــــــــــرم ِرجــــعـــــــــت اإ�ـــــضـــــاءتــــــ ــــ ـــاعــــ ــــاد مـــ�ـــضــــ فــــعـــــ
وحمــــمـــــــــدٍة اأجــــــــــٍر  ذا  ـــــــــــــــَدوتجُ  ـــم ِوَغ ــــ ــــ وغــــــدا بــكــ�ــضــب الـــظـــلـــم والإثــــ
ــه ـــ ـــ ـــــان كـــــــــان لـــ ـــــض واأنـــــــــا املــــ�ــــضــــيء اإلـــــيـــــه يف احلـــكـــــــِم فــــكــــاأمنــــا الإحـــــ�
ــم ِمـــــــــــازال يـــظـــلـــمـــنـــــــي واأرحــــمـــــــــــــــــــه ـــ ـــ ــه مــــن الــظــلـــ ـــ ــى بـــكـــيـــتجُ لـــ ـــ حــتـــ

�ض�رة الأنفال الآية)53(.  )37(
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أن أحلوظار أحـ ا(خواك )بت رفح

وًا اأو ح�سودًا باملخا�سمة واإمنا ينبغي- اإن  من ال�سفه اأن تبادر عدُّ
َعَرْفَت حاله- اأن ُتظهر له ما يوجب ال�سلمة بينكما.. اإن اعتذر قبلت 
ثم  ب�سيط..  الأمر  اأن  واأَرْيته  َفْحَت  �سَ اخل�سومة  يف  اأخذ  واإن  عذره، 
ُتبِطن احلذر منه.. فل تثق به يف حال، واأن تتجافاه باطنًا.. مع اإظهار 
املخالطة يف الظاهر.. فاإذا اأردت اأن توؤدبه فاأول ما ُتوؤدبه به اإ�سلحك 
له  العقوبات  اأعظم  ومن  به،  َيْعِرُفَك  ما  واجتهادك يف علج  لنف�سك، 

العفو عنه هلل. 
ولعل خري ما ي�ست�سهد به املرء ويرو�ض به النف�ض يف هذا ال�ساأن.. 

الآيات التالية من الذكر احلكيم:
َّيتِ هِيَ َأحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ  }ادْعٌ إيلَ سَبيِل ربِّكَ بِالْحِكمََة وَالْمَوْعَِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِال

هُوَ أعَْلمُ بِمَن َضلَّ عَن سَِبيلِهِ وَهُوَ َأعَْلمُ بِالْمُهَْتدِين{)38(.

}وَإنْ عَاَقبُْتمْ َفعَاقِبُوا بِمِْثِل مَا عُوقِبُْتم بِهِ وَلَئِن صَبَرُْتمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِِرينَ{)39(.

}وَاصِْبرْ وَمَا صَبْرَُك إالَّ بِاللَّهِ وَاَل َتحْزَنْ عََليِْهم وَاَلَتكُ يفِ ضِيٍق مِّمَّا يَمُْكرُونَ{)0)(.

َّذِينَ هُم مُّحْسِنُوُنَ {)1)(. ال َّذِينَ إتََّقوا وََّ }إنَّ اللَّهَ مَعَ َال

�ض�رة النحل الآية )125(.  )38(

�ض�رة النحل الآية )126(.  )39(

�ض�رة النحل الآية )127(.  )40(

�ض�رة النحل الآية )128(.  )41(
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الخاتمة

وغفـــــلٌة �ضهـٌ�  مــغــرور  يــا  لزمجُنــهــارك  لــَك  والأ�ضــــــــى  نـــــ�ٌرجُ  وليلَك 
باملنى وتفـــــرح  يفنى  مبـــا  ــ�ــَضــرُّ  رَّ باللـذات فــي الــن�م حــــاملجُتجُ كما �ضجُ
ِغَبــــه تكــره  �ــضــ�ف  فيما  كذلــك فــي الدنيــا تعيــ�س البهــائــمجُو�ضعيك 

ِحٌل وارحتال، وقادم ومغادر، و�سنوات ترتى، واأجيال تتتابع، وهكذا 
وجوائح  حوادث  من  الزمن..  تقلبات  من  يعرتيها  وما  احلياة،  م�سار 

وكوارث، وتبدلت اإىل حال اأف�سل من اأمن ورغد وا�ستقرار.
لقد �سار يل يف جمرياتها عربة واعتبار، وتعاي�ض لفرتة تر�سخت 
العربة يف وجداين وم�ساعري، ولزلت اأتذكرها واأذكرها مبا فيها من 

مرارة وحلوة.. حتى اأ�سبحت حمل ا�ستمتاع عند روايتها.
عام )1355هـ()1936م(  للنور  روؤيتي  تكون  اأن  اهلل  قدرة  �ساءت 
امتدادًا لأزمان من الرثاء ومقام حممود، وبعد عامني يف �سنة )1357هـ( 
)1938م( عانيت مرحلة من اليتم الأبوي، وفراق الأم، وانح�سار موارد، 

وجتاٍف، ودخول نفق مظلم حمجوب الروؤية تتقاذفني فيه الأمواج.
م�سار طفولتي و�سباي ُحفَّ ب�سظف وخ�سونة وُبعد، ونق�ض �سديد 
لأب�سط مقومات احلياة.. من تعليم وعناية �سحية.. يف ع�سر �سهد �سح 
اأعان اهلل  وقد  كافة..  املنطقة  �سكان  لدى  والكفاف  واخل�سونة  املوارد 

على جتاوز كل ذلك واحلمد هلل.
اأعقب تلك املرحلة اأدوار من الق�سوة وال�سدة، واملراهقة والعتمة، 
وال�سعي يف مناكبها.. مرورًا بعمل م�سٍن وكفاح مرير.. �ساحبهما عوائق 

وكبوات ومعاناة وظيفية، وعوار�ض �سحية واأخرى اجتماعية.. اإلخ.



269 ال اممل

ا�سم  عليها  اأطلقت  ذاتية..  �سرية  تدوين  ذلك  عن  متّخ�ض  وقد 
ومواقف  واأحداثًا  حياة  م�سرية  فيها  تناولُت  الزمن...(  من  )ذاكرة 
وحمطات و�سيئًا من التوثيق.. بعد اأن َحَجْبُت واختزلُت ال�سيء الكثري 
املاء  يف  لل�سطياد  وحتا�سيًا  خلواطر،  ومداراة  لأنف�ض  مراعاة  منها 

ت به الذاكرة املتاآكلة. العكر.. اإىل جانب ما �َسحَّ
خلل  من  ذلك  ا�ستقيت  للنف�ض..  ومبهجة  جميلة  نتائجها  كانت 
عدد من الر�سائل امل�سيدة واملليئة بالثناء وهلل احلمد، وهذا ما �سجعني 
للأبناء( �سار يل �سعي يف  واأحاديث  ال�ستار عن )خواطر  اإزاحة  على 
تدوينها خلل اأيام م�ست.. حتكي و�سفًا وروؤى، واأحداثًا �ساملًة لأقوام 
نبل  مبواقف  وتذكريًا  ا�ستح�سارًا  منها  ق�سدت  واأفراد..  وجماعات 
من  وهكذا  والهبوط،  املنحدرات  من  حلال  اإي�ساح  واأخرى  و�سوؤدد، 

احلالت العامة التي ُي�ستح�سن التذكري بها.. للعربة والتعاظ.
يجعلها  ما  اجلاف  الأدبي  وال�سياق  العرثات  من  فيها  اأن  واأجزم 
ُعر�سة للنقد املو�سوعي، وهذا �ساأن متر به كل مطبوعة.. لتكون عر�سة 

للت�سحيح وتقومي امل�سار.
الكتابة،  اغ  و�سوَّ القلم،  اأرباب  من  ل�ست  اأنني  ذلك  يف  وعذري 
من  �سيئًا  ُيقدم  اأن  جاهدًا  ي�سعى  م�سارك  واإمنا  الأدبية،  واملجادلة 
�ساأين  اإفادة..  فيه  ُيرى  قد  فيما  واإ�سهامًا  املكت�سبة،  وخربته  جتاربه 
يف ذلك �ساأن كل متطلع لتحقيق نتاج اأف�سل يرقى لذوق الناقد ويروي 

عط�ض القارئ.
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قد الزمن...(  من  )ذاكرة  لكتاب  نقده  َقْبَل  للذات  ناقدًا   وَلَعل 
وُيحلل  لينب�ض  ال�سطور..  بني  ما  لقراءة  نف�سه  اأجهد  حينما  اأ�ساب 
اأر�سدين م�سكورًا  بالأر�ض، وقد  الدهر  �سّواها  ُرفات مدفونة بني قبور 
�سيء  واإ�سافة  مدوناتي،  جلميع  ومراجعة  ح�ساباتي  يف  النظر  لإعادة 
من احلذر.. اإىل جانب ما لديَّ من حر�ض �سابق.. جزاه اهلل عني خري 

اجلزاء.
وما ذلك اإل دفع معنوي للم�سي يف م�سار ارت�سيته لنف�سي، وموؤكدًا 
النقية  الروؤى  اأحبة.. لهم من  اإخوة  والت�سجيع من  تنويري،  رغبتي يف 

واخلربة الزكية ما ُينري يل الطريق.
وقدميًا قيل: اإن ال�سجاعة تقع بني معادلتني:

)الإقدام.. تهور(، و)الإحجام.. جنب(، وما بينهما طريق العقلء، 
واأن لكل عمل اإيجابي �سريبتان:

وهما  نا�سح،  واإر�ساد  عاقل،  توجيه  الثمينة:  ال�سريبة  الأوىل: 
م�سدر قبول وترحيب..

الثانية: ال�سريبة اخلا�سرة: نقد لذع، و�سهام ناقم )لذات �ساحب 
العمل.. ل لنتاجه( وتلك من عوامل الرف�ض وال�سدود.

و�سدق من قال:
ثـــمرجُوَكْم على الأر�س من خ�ضراء م�رقة بــه  مـن  اإلَّ  يجُرجــــــم  ولــــي�س 
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العواطف،  متليها  التي  الروؤى..  �سطحات  من  حال  اإل  ذلك  وما 
ورغبات النف�ض وميولها.. الداعية للركون للك�سل والتجايف عن العمل.

نعم: من ل يعمل ل ير�سيه اأن يعمل الآخرون، وتلك حال فئة من 
املُ�سيد  املو�سوعي  النقد  عن  ان�سغلوا  ممن  ونتوءاته..  املجتمع  بثور 
يف  البحث  اإىل  ما..  معلومة  لت�سحيح  وبالتنويه  املنقود،  بخ�سائ�ض 
عيوب اخللق الذاتية، متنا�سني و�سعًا هم يعي�سونه، وتلك حال ل يخلو 

منها جمتمع، وما ذلك اإل �ساأن عام عا�سه ويعي�سه الكثريون.
وقد قال حكيم: لي�ض لثلثة ِحيل: 

فقر يخالطه ك�سل، وخ�سومة يداخلها ح�سد، ومر�ض ميازجه هرم.
�سياغًة  املطبوعة  بهذه  املقل  جهد  �سرد  يف  وفقت  قد  اأكون  اأن  اأرجو 
اهلل  رعى  الكرمي..  قارئها  من  وا�ستح�سانًا  قبوًل  جتد  واأن  ومعنًى، 

اجلميع.

اأمدنا اهلل بعفوه واإح�سانه، واأدام علينا نعمة الأمن والأمان.
واحلمد هلل رب العاملني.
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الحياة

�حلياة: بهمومها، ولهوها، و�آمالها، 
و�آالمه���ا.. باأفر�حه���ا و�أتر�حه���ا.. 
وتكالب �لقوم وتناف�صهم.. �لقا�صي 
منهم و�ل���د�ين، وتقلب���ات �الأحو�ل 
�أم���ور ذ�ت �أ�صجان..  ومو�جهتها.. 
م���اذ� �أعددنا لها من �صالح وو�صائل مقاومة تتما�صى مع ع�صرنا 

�حلا�صر، وما نوع هذ� �ل�صالح؟
�إن���ه "�لعم���ل على تطوي���ر �لذ�ت".. نع���م للذ�ت �ص���اأن.. �لتز�مًا 
و�صلوكًا، وهو �صالح حممود و�أمر من�صود.. مل �أر معه �صعوبة، وال 
يقت�ص���ي �أثره عقوبة.. جمال وزينة للنف����س، وتاريخ يبقى ومثوبة 

من �هلل تلقى.
ما �أي�صره على �ملتطلع لعلو �صاأن ورفعة مقام، 

وما �أهونه على �ملقد�م، و�أ�صعبه على �ملتثاقل �لك�صالن.
فهل من يقظة و�إر�دة �صلبة؟! �أرجو ذلك.
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