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مقدمة الطبعة الثانية

ي�سر يل ومكنني خالل مرحلة التقاعد
�أحمد اهلل و�أ�شكره على �أن َّ
من �إعداد هذه الكتب:
 ذاكرة من الزمن.
 خواطر و�أحاديث للأبناء.
 ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية.
 التوثيق الأ�سري.
 ر�سائل احتفظت بها.
 مركز حرمة و�شيء من امل�ستندات.
وقد كان لهذه اخلواطر والأحاديث وقع يف النف�س حني �إعدادها
و�إفرازها �شيئ ًا من ال�شجون ،وما كنت �أنوي ن�شرها لكن تتابعها
وظهورها بهذا احلجم دفعني جلمعها بهذا الإ�صدار يف طبعته الأوىل
عام 1430هـ 2009 -م ،حيث القت اال�ستح�سان من عدد من القراء
الكرام من خالل ر�سائل وكتابات �صحفية ،ومن ثم فقد ر�أيت �إعادة
طباعتها مع قليل من الزيادة م�ؤم ًال �أن جتد قبو ًال.
واهلل املوفق،،،
امل�ؤلف

إهداء..

ُاهدي هذه املقتطفات من (خواطر و�أحاديث للأبناء)� ..إىل كل نف�س
طاهرة زكية ..تواقة لفعل اخلري ..ممار�سة لف�ضيلة الت�سامح ..مرتفعة
عن �ساقط القول ،و�سفا�سف الأمور ..مت�سامية عن الغل وال�شحناء.
امل�ؤلف

تقديـــم
إعادة اكتشاف :عبداهلل الماضي

قبل �أن �أقر�أ هذا الكتاب ..كنت �أظن �أين �أعرف /عبداهلل بن
عبداملح�سن املا�ضي واكت�شفت بعد قراءته �أين �أعرف «�أبا عبداملح�سن»
القريب وال�صديق العزيز فح�سب ،لكني عرفت الآن �أنه «ال�سيد احلكيم»
و«املثقف الأديب» ،تلك �صفتان كبريتان هامتان يجدهما القارئ من
�صفات امل�ؤلف حني يقر�أ هذا الكتاب.
�أما الأوىل :ال�سيادة واحلكمة ..فتعج بها �صفحات الكتاب بل هي
مو�ضوعه ولبه الذي تدور عليه رحاه ،فالكتاب يف مو�ضوعه كتاب قيم
و�أخالق ومبادئ �شبت عليها �شخ�صية امل�ؤلف مبا ُقدر له �أن يعي�شه يف
يتم طفولته وحرمان �صباه و�شقاء �شبابه ومكابدة كهولته ،وما توفر
لديه من ح�سٍ ومتييز لأخالق الرجال الذين عاي�شهم خالل تلك العقود
من الكرب وال�شدة ،وما ر�أى يف طبائعهم من تباين بني اخلري وال�شر
والعدل والظلم واملروءة والوفاء والغدر ،وبني هذا التباين والتناق�ض
يف الطباع َّ
تن�ش�أ �صاحبنا وذاق وكابد ،فعرف حالوة ال�صدق واملروءة
والوفاء ،وذاق مرارة الل�ؤم ِ
واخل َّ�سة والنفاق ،ولأنه كان ذا عقل �صحيح
�سليم ونف�س طيبة �سوية فقد اختار طريق اخلري واملروءة ،و َك َّر َ�س حياته
الرا�شدة لن�شر ِق َي ِم احلق واخلري يف عالقاته وجمتمعه ،وجاهد واجتهد
�أن تقوم تعامالت النا�س ومعاي�شهم على �أ�سا�س من تلك املبادئ وال ِق َيم،
وتَر َّفع عن ال�صغائر وعن حمل ال�ضغائن والأحقاد جتاه من �أح�سن
�إليهم و�أ�سا�ؤوا �إليه فكان «كمن ي�س ّفهم امل ّل» ،وهو يف هذه اخلواطر
مـــيدقت
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يدعو الأجيال �إىل �سلوك هذا امل�سلك يف تعامالتهم مع النا�س ،تلك
هي ال�صفة الأوىل وما ا�ستحق به �أن يو�صف بال�سيد يف قومه «ولوال
كلهم» ،و�أنه الرجل احلكيم }وَمَن يُؤْتَ الْحِكْ مَ َة َف َقدْ ُأوتِيَ
النا�س ُ
امل�شق ُة �ساد ُ
خَيْر ًا َكثِري ًا {(((.
و�أما الثانية ،من ال�صفات التي اكت�شفتها م�ؤخر ًا يف �أخي و�صديقي
امل�ؤلف فهي القدرة الأدبية والثقافة الراقية التي تتبدى للقارئ يف ثنايا
(الدرو�س) التي �أ�سماها امل�ؤلف (خواطر) و�أنا �أ�سميها درو�س ًا من
فالكتاب – �أدبي ًا – حم�شود ِ
بح َكم م�أثورة و�أ�شعار
اخلربة واحلكمة..
ُ
َ
املخاطب ،فكانت تلك الدرو�س احلكيمة
منثورة جت ّمل اخلطاب وت�ؤن�س
مع جمال اللغة والأدب كالوجبة ال�شهية يف الطبق الأنيق� ،أو كال�صبية
اجلميلة يف احللية التي تزيدها جما ًال وبهاء.
ولهذين الأمرين (احلكمة والأدب) َ
اللذين مل �أعرفهما يف امل�ؤلف
أ�سميت تلك احلالة «�إعادة اكت�شاف
فيما �سبق رغم القرابة وال�صداقة � ُ
عبداهلل املا�ضي».
وبعد :فهذه اخلواطر لي�ست كالم ًا �إن�شائي ًا متخي ًال ..كال ،بل هي
درر ثمينة ور�ؤى اجتماعية وفكرية بلغت الغاية يف ن�ضوجها العقلي
و�سمو �أهدافها ومقا�صدها الإن�سانية الفا�ضلة ،والتي يتمنى كل �إن�سان
�أن يكون هو من يت�صف بها يف حياته مع �أهله وجمتمعه ،ملتزم ًا قيمه
العليا دين ًا وخلق ًا ومعاملة �إن�سانية مثلى.
((( �سورة البقرة �آية (.)269

الكتاب و�إن �أ�سماه م�ؤلفه «خواطر و�أحاديث للأبناء» فهذا من
التوا�ضع املحمود� ،إال �أين �أراه �صاحل ًا لكل فئات املجتمع� ،إال فئتني رمبا:
الأطفال الذين مل مييزوا بعد ،وال�شيوخ الذين بلغوا �أرذل العمر وفقدوا
التمييز! ..ما عدا ه�ؤالء فالكل حمتاج لهذا الكتاب وم�ستفيد منه،
فال�شاب الذي يف الع�شرين والثالثني �إذا قر�أه ف�إنه يعرف ما �سيواجهه
ويعانيه يف م�ستقبله القريب ،والكهل يف الأربعني واخلم�سني �سيجد �أنه
يقر�أ عن �أمور يعاي�شها ويكابدها كل يوم ،وال�شيخ يف ال�سبعني والثمانني
�سي�صدق الكاتب فيما كتب ويقول لل�شباب والكهول� :صدق �صاحبكم
فا�سمعوا له و�أطيعوا.
و�أن�صح قارئ هذه اخلواطر ال يطوي �صفحات هذا الكتاب حتى
ي�أتي على �آخر �سطر منه فيكون قد ُروي من هذا الغدق و�أخ�ضلت نف�سه
واهلل املوفق، ، ،
				
على ربواته.
عبداهلل بن عبدالعزيز بن �إدري�س
رئي�س النادي الأدبي بالريا�ض �سابق ًا
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تمهيد

كثري ًا ما يخلو الإن�سان بنف�سه ل ُيعمل فكره يف �أمور ذات �أبعاد هامة،
و�ش�أن اجتماعي يتعلق ب�شخ�صه �أو �أبنائه �أو �إخوانه �أو عائلته �أو �أ�سرته،
وتنداح �أفكاره وتت�سع دائرتها لت�شمل جمتمعه ووطنه ،وي�سعى جاهد ًا
ليحقق طموح ًا ما ،وي�سرت�سل به التفكري مت�صور ًا ما قد ي�صطدم به
من معوقات وكيف يتجاوز �أخريات ،وهكذا ُ�سنن احلياة.
هذا النوع من التفكري غري موجود يف خميلة اجلميع ..بل اخت�ص
به نفر يدركون �أبعاد ما ميوج من �إ�شكاالت داخل املجتمعات ،وما ُيحيط
بالأمة من فنت وخماطر ،وما ي�ؤدي �إىل م�سلك �شاق ال يدركه كثري من
النا�س لأنه يقت�ضي حا ًال من التب�صر والفهم العميق للتعامل مع امل�ستجدات
واملتغريات واال�ستعداد ملواجهتها مع احلفاظ على الثوابت والأ�صالة.
�إن العمل االجتماعي ،والن�شاط الأ�سري ،وال�سعي التطوعي..
خية ال تتحقق �إال بجهد جماعي ،و�إنفاق مال،
�أن�شطة جليلة
وم�ساع رِّ
ٍ
وعالقات منتقاة ..و�صرب واحتمال ،وتنازل وت�سامح ،وت�آلف وود،
وم�سايرة ومثابرة مع طول زمن.
تَذ َّك َر �صاحبنا �أقوام ًا �سلفت ،و�أمم ًا رحلت� ..سادت ثم بادت..
كانت لها جتارب خالل رحلة احلياة متخ�ضت عن �سعي لبناء كيان� ،أو
ا�ستعادة ملكانة فقدت� ،أو ن�شاط اجتماعي ،و�إن�شاءات ومرافق وخدمات
و ّمل �شمل� ،أو �شيء من املثل واملواقف الإن�سانية ،وكرم النف�س مع بذل
وعطاء و�إ�صالح.
ديهمت
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كما تذكر �أن كل ذلك البناء التاريخي ،والعمل الإن�ساين قد تعر�ض
ل�صنوف من الهدم والتقوي�ض ،وال َق ْدح والت�شويه ،ولكن ممن؟! ..من
جماعة ومعارف و�أقارب هجروا وقاطعوا ثم ..جابهوا فطم�سوا خري ًا
و�أذاعوا �شر ًا.
وت�ساءل �صاحبنا :هل اجلحود والنكران �ش�أن يتعر�ض له كل من
يعمل لتحقيق مطامح �إن�سانية ومقا�صد خيرّ ة؟! وجتيء الإجابة �سريع ًا
بالإيجاب!! ،و�أن ما يحدث من �صراعات هي �ضريبة يتحملها ُ�سعاة
اخلري نحو كل �أمر مروم ومقام حممود ..ومع هذا مل يثن ذلك من
العزم على �إكمال امل�سرية بال�صرب والت�صميم حتى ولو كرث الأذى.
وبعد هذا امل�سار ماذا كان :انطوت �أيام ،وذهبت �أحالم ،وتداعت
�أوهام ،وتكثفت غيوم ،و�ساء مقام ..ثم �أزف الرحيل.
وماذا بعد الرحيل؟ هل يتوقف العطاء ،وتنقطع ال�صلة ،وتزداد
الفرقة ،وي�صري احلديث عرب املجال�س خرب ًا يروى وذكر ًا يبقى ،وقد
يت�ساءل مت�سائل :هل من امتداد خلري �أولئك الأقوام ذوي املكارم
والأخالق؟ ..ويت�صور �صاحبنا جواب ًا من �شقني� :أولهما :ح�سرة و�أ�سى
على حال من الت�شرذم بعد وحدة ،وعلى ُبعدٍ َبعد قرب ،وعلى �شتات
بعد اجتماع واحتاد ..ثم يردد قول ال�شاعر:
ه��ل م��ن جُم��ي��بٍ � ْإن دع��وت ورائـ ــى
َ��ب ال�� ِّر َج ُ
��ال َ
وخ َّل ُف ــوا �أبناءه ـ ـ ــم
َذه َ
�ْي�ر َم ْ�س ُمــوع ال�� ِّن��دَا
ك��م ذا �أُن����ادي غ رْ َ
َ��ب ا ُ
خل ُم ـ ــول ِ
مبج ِد َه ـ ــا
يا �أ َّم�� ًة َذه َ

و َيعي َ
اب ،و�أَ ْي َن ِم ِّني الـواعـي
اخلط َ
وامل�����اء َي ْ��خ��لُ��فُ�� ُه ���س��ـ��ـ��ـ��ـ��راب القـ ـ ـ ــا ِع
و�أح ُ
ُ�����ث ل�ل�إ���ص��ـ��ـ��ـ�لاح غ��ي��ـ��ـ�� َر مط ــا ِع
ه��ل َب�� ْع�� َد ذا الإخ���ف���اق ذك���ر �س ـ ـ ــا ِع

وثانيهما :م�ساع حثيثة �صادقة تجُ دد املوروث وتبني فوقه وحتافظ
على املجد التليد ،وهذا �أمل ُيراود الباين الأول فيدعو اهلل �أن يحققه،
و�سنة احلياة تق�ضي ب�أن لكل زمان دولة ورجا ٌل.
�إال �أنه مهما قر�أ الإن�سان واطلع ور�أى من املواقف والعرب ،و�سمع
وج ِاحدة
�أحداث ًا ،وق�ص�ص ًا تروى ،و�شاهد مواقف جائرة ومنكرة جلميلَ ،
لعطاء ،و�ساعية لفرقة و�شحناء ..ومع العجب من هذه املتناق�ضات
املتباينة واملواقف ال�سلبية امل�ؤملة� ..إال �أنه يخ�شى �أن يتعزز ال�شق الأول
من اجلواب فيكون الهدم ومن بعده االنقرا�ض!! ال �سمح اهلل.
ق�صدت من هذه اخلواطر والأحاديث للأبناء �أن �أبينّ بع�ض املواقف
امل�ؤ�سفة وامل�ؤملة واملخزية التي تطعن الف�ضيلة و ُتعزز الرذيلة ..فيتجنبها
من وهبه اهلل �إخال�ص ًا ووعي ًا ،كما هدفت �إىل بيان مواقف �أخرى نبيلة
و�شريفة تفعل عك�س الأوىل مبا لها من �أثر فعال يف طعن الرذيلة وتعزيز
الف�ضيلة ليتم�سك بها املخل�ص الواعي.
وقبل �أن �أختم هذا ( التمهيد) �أت�ساءل منكر ًا ال م�ستف�سر ًا :هل
ي�ستوي من �ش�أنه ال�شقاق والدعوة �إىل الفرقة وتعميق اجلروح ومعار�ضة
م�شاريع النفع العام ..كتعبيد طريق �أو بناء م�ست�شفى �أو �إن�شاء جمعية
خريية �أو .......مع من ديدنه اخلري والبناء والعطاء؟!!
ال ي�ستويان مثالً ،نعم و�ألف نعم ال ي�ستويان ،فالغلبة لل�ساعي �إىل
اخلري واالنهزام لداعي ال�شر ب�إذن اهلل.
هذا اجتهاد واهلل من وراء الق�صد.
ديهمت
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متر باملرء موجات من الأفكار ال�سعيدة والر�ؤى احلاملة ..يقابلها
تيارات من املعاناة والهموم ..مكونة جداول مل�سارات اعتاد ال�سري
فوقها ..ف�إذا هي خواطر جيا�شة ،وعواطف حارة تلفح بوهجها النف�س
وتلذع القلب ،وترتاق�ص �أحرفها متناثرة هنا وهناك ..تبحث عن
ُم َن ِّظر ُيعيد ترتيبها ..ليزدان رونقها وتنفتح �أبواب �أحالمها ..لت�سرح
ومترح مبخيلتها نحو �آفاق من الطموح والآمال� ،أو تتقلب بني الأوجاع
والأ�سقام ،وهيهات �أن يدوم لها ال�صفاء! من خالل �أوهام و�أمنيات..
يف ظل حياة مفعمة بهمومها وتقلبات ظروفها ،وما يعرتيها من
متناق�ضات و�أ�سباب وم�سببات ،وما يقت�ضيه حال �سريها ،وما يواجه
املرء من متغريات تتطلب ال�صرب واالحتمال ،وكل بح�سب توفيقه
وقدراته ..تنظري ًا وتخطيط ًا ومعاجل ًة مع �أن الإن�سان الكرمي مي�ضي يف
حياته قدم ًا ال يثني عزمه مع ّوق وال يوقفه م�ؤرق ..مطمئن ًا �إىل ما قدره
اهلل مردد ًا قول ال�شاعر:
دع الأي��������������ام ت����ف����ع����ل م������ا ت���������ش����ا ُء ِ
�����ب ن��ف�����س��اً �إذا ح��ـ��ـ��ك��م ال��ق�����ض��ا ُء
وط ْ

غري ملتفت �إىل ال�شطر الثاين من قول املعري:

�����ب �إال م����ن راغ��������بٍ يف ازدي��������ا ِد
ت����ع����ب ك����ل����ه����ا احل������ي������اة ف����م����ا �أع������ـ ج ُ

مقر ًا ب�أن احلياة بع�ضها ال كلها تعب� ،آخذ ًا ن�صيبه من بناء �أجماد
بفعل اخلري بازدياد ،فال �سرف يف اخلري ،وال خري يف ال�سرف.
انبألل ثيداحأو ،رطاوخ ..ةمدقم
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لقد مررت خالل رحلتي الطويلة مع احلياة بظروف متباينة منها
تعا�سة طفولة و�صبا ،وكفاح �شباب ،ومعاناة كهولة ..نعمت بعد ذلك
با�ستقرار ور�ضاء وهلل احلمد.
واجهت عوار�ض �صحية،
ويف مرحلة ال�شيخوخة كما هو م�ألوف
ُ
ا�ضطرتني �إىل �إجراء فحو�ص طبية وتل ّقي عالج ،وتو�صيات �أخذت
من اهتمامي ،وا�ستجابة لن�صيحة الأبناء واملحبني ..حزمت �أمتعتي
بعدما اتخذت قرار ًا بال�سفر �إىل خارج الوطن بحث ًا عن عالج ناجع
للنازلة التي �أملت بي ..تارك ًا ورائي حم ًال ثقي ًال وقلق ًا �شديد ًا على الأهل
والولد ..الأمر الذي �ضاعف همومي وزاد �أرقي ،وتلك عوار�ض الدهر
وتقلباته ،وجمريات احلياة و�شعثها ،والتي �صار يل فيها م�سارات ما بني
�شظف عي�ش وثبور و�سرور وحبور.
فرتة ق�صرية �أثارت ال�شجن وال�شجون� ،إنها ثالثة �أ�سابيع فقط..
قمت خاللها برحلة �إىل (هيو�سنت) بالواليات املتحدة الأمريكية
للح�صول على ا�ست�شارة طبية بعد مرور عام على موا�صلة العالج
مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي بالريا�ض .الرحلة بد�أت يف
1426/7/26هـ وانتهت يف 1426/8/17هـ ،وكانت حافلة بفحو�صات
وحتاليل و�أ�شعة ،ومقابالت طبية ،وقد ول ّدت يف ذهني الكثري من
اخلواطر والذكريات التي عاد ًة ما تتكاثر يف خميلة امل�سافر البعيد عن
الوطن والأهل والولد ،و ُتعيد له ذكريات ،و ُتثري جملة ثرية من �أ�شجان
وخواطر ُيعاي�شها يف ليله ونهاره.

كان ملبعث هذه اخلواطر بع�ض االفرازات ل�سل�سلة من الأحداث
واملنعطفات ..منها� :أن تزوجت الأبنة (نورة) و�سافرت مع زوجها يف
اليوم الأول من �أحداث هذه ال�سل�سلة ،ويف اليوم الثاين �سافر االبن نايف
�إىل بريطانيا للدرا�سة ،ويف اليوم الثالث غادرتُ �إىل الواليات املتحدة.
ولك �أخي القارئ �أن تت�صور موقف الأم والزوجة (�أم نايف) وما
عانته من هموم و�أحزان لفراق ثالثة:
البنت ،واالبن ،والزوج ..غادروا خالل ثالثة �أيام متتالية ..ثم
ت�صوراتي �أنا ك�أب لواقع ُم�ضنٍ  ..فما كان من ل�سان احلال و�أنا على منت
الطائرة من نيويورك �إىل مدينة هيو�سنت �إال تدوين اخلاطرة الأوىل
(خاطرة ُام) ..تلتها خم�س خواطر �أثناء الرحلة فر�ضها واقع حال غربة،
و ُبعد ووحدة ..ثم عززتها بجملة من اخلواطر والأحاديث املتناثرة بعد
العودة ..كلها حتكي ر�ؤى �شخ�صية حتتمل اخلط�أ وال�صواب.
و َل َع ّلي بذلك �أكون قد �أر�ضيت عاطفتي ،مع �أنني رمبا �أثقلت على
قارئي الكرمي الذي �أرجو �أن يجد يل عذر ًا فيما ُقلت و�أف�ضيت ،واهلل
املوفق والهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
امل�ؤلف
�ص.ب 7632 :الريا�ض11472 :
ت 4770033 :ف4792350 :

انبألل ثيداحأو ،رطاوخ ..ةمدقم
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1426 /7 /26هـ
( )1خاطرة أم ..وفراق أحبة

اخلواطر جملة من التخيالت والر�ؤى ..ت�شغل ذهن املرء ،وتذهب
به َر ْو َح ًة وغدوة ،وت�أخذه جيئة وذهاب ًا ،مخُ ِّلف ًة �أحزان ًا وقلق ًا وتيارات
خلجات وهموم ًا يف النف�س ،و� ٍ
ٍ
آهات تعتلج
من املعاناة وال�سهر ،ومكونة
يف ال�صدر ،وم�شاعر و�أحا�سي�س ،و�أحالم ًا ذات و�ساو�س ،وتلك هي
معاناتي التي �أفرزها عامل املر�ض امل�ضاف �إليه ُبعد وفراق ..لأب وويل
�أمر مثقل بالواجبات وامل�س�ؤوليات.
كثرية هي اخلواطر ب�أوهامها و�آالمها وجراحها ،والإن�سان �سارح يف
دوامة بني غفل ٍة ورغب ٍة و�آمال وتطلعات ،وما هي �إال �أمور ت�سري بر�ضى،
و�أقدار جتري وفق الق�ضاء ،ولي�س للإن�سان من خيار غري ما ُكتب يف
اللوح وانق�ضى..
يقول ال�شاعر:
ثمانـيـة ال بد منها على ال ـ ـ ـفـتـى وال ب��د �أن ت���أت��ي عليه الثمــانيـ ـ ــه
���س��رو ٌر ،وه��� ٌم ،واج��ت��م��ـ��اعٌ ،وفــرق ـ ٌة وع�����س�� ٌر ،وي�����س�� ٌر ،واع��ت�لال ،وعافيه

وازع ٍ
يقظ يهدي �إىل ُر�شد و ُي َع ّمق �إميان ًا ،وهل من ِذ ْكر
فهل من ٍ
وج َلد واحت�ساب ،وت�سليم لإرادة املوىل� .أرجو
وتذكري ي�ؤديان �إىل �صرب َ
اهلل �أن يهبني قوة ال�صرب واالحتمال ومينحني عفوه وجزيل م ّنه وكرمه.
((حأ قارفو ..مأ ةرطاخ )(1
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هي الدنيا كما �شاهدتهاُ :ت�ضحك و ُتبكي بحلوها ومرها ..جتمع وتفرق،
وتباعد بني الأحبة وذوي القربى ..لتبقى القلوب معلقة ب�أُم مكلومة ،وبنت
�شغوفة ،وابن طموح يتطلع مل�ستقبل واعد ،و�أب حائر بني �صراع الأيام،
وعبث القوم ،وجنايات الهوى ،وتيارات من املتناق�ضات امل�ؤملة املوجعة التي
ا�ستع�صى عالجها ولكن ال�شاعر خفف من وط�أتها بقوله:
ِّ
وط���ن النف�س ع��ل��ى مُ��� ِّر الق�ض ـ ـ ــا وا�صطرب �إن َم َّ�س َك الدهر املريب

ما قبل �أم�س� :سافرت البنت.
و�أم�س� :سافر االبن.
واليومَ :ي ِع ُّز علينا فراق الأب.
نعم بعد �سفر االبن والبنتّ ..ي ِع ُّز علينا فراق الأب ..ذلك الفراق
الذي مل يكن ل�سياحة ممتعة� ،أو مهمة جتارية ،و�إمنا هي رحلة
عالجية م�شحونة برتقباتها من �آالم و�آمال ..مخُ َ لفة جملة من حوادث
الزمن وجمرياته ،وم�ؤونة االحتمال والعالج ،وم�سايرة ركب القوافل
ومعطياتها ،وتباين يف املفاهيم وروا�سبها.
ُترى ما هي م�شاعر الأم �أمام �صغارها (م�شاعل ،نا�صر ،نوف)
الذين يتذكرون والدهم �صباح م�ساء ،ويت�ساءلون عنه وعن �صحته
وعن موعد عودته ..وعيونهم تفي�ض بالدمع ،ونفو�سهم يع�صرها
الأمل واحلزن ،و�أنا �أبادلهم �أحا�سي�س الفرقة واحلرقة ،و�أُخفي َعبرَ ات
و�آهات تكاد متزق الأح�شاء ..ثم �أذهب فرار ًا �إىل غرفتي لأذرف دمع ًا
حار ًا و�أر�سل زفرات تفرغ خمزون ًا يتزايد منوه يف ال�صدر حرارة ولهيب ًا،

وما تلك �إال م�شاعر اخلوف والأمل ،ونظرات لواقع تيارات من الر�ؤى..
تتوارد على خميلتي محُ ْ ِدثة فزع ًا وقلق ًا� ..أثقل كاهلي وه َّد قواي.
وحزن خ َّيم ب�صمته ،وه ٌّم يخنق
�إنها ثالثة �آالم موجعة :لوعة فراقُ ،
الأنفا�س .فهل لنا من تروي�ض النف�س على احتمال ما جرى ،والر�ضى
والقبول مبا ق�ضى ،وال�شكر هلل على ما ارت�ضى؟
يقول ال�شاعر:

ال فـبعـد الـعـ�سـر تـيـ�سـي ـ ـ ُر فم ــا �أ���ص��ـ��ـ��ـ��اب��ك َخ َّطت ــه املقادي ــر
ا�صرب قـليـ ً

�إنها �آمال ترجتى ..من ٍ
رحيم وا�سع العطاء ..له ال�شكر
رب كر ٍمي ٍ
واحلمد والثناء ،ومنه العفو املرجتى� .أرجو اهلل �أن يجمعني بهم جميع ًا
بوافر من ال�صحة وال�سعادة والأمن والأمان� ..إنه �سميع جميب الدعاء،
واحلمد هلل رب العاملني

((حأ قارفو ..مأ ةرطاخ )(1
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 1426/ 8/1هـ
( )2المجهول يعود بالذاكرة

�صوالت وجوالت و�صراع ،ومفارقات ،وذكريات تتوارد ،وما هي �إال
م�سارات الأيام تتعاقب بتعاقب ال�شهور والأعوام ،وما مير باملرء يف �أيام
الطفولة وال�صبا وال�شباب ..من �أحداث و�أوجاع و�أمرا�ض وم�شاك�سات..
يف غمرة من املراهقة والعبث والذهول ،وعدم الإدراك لعواقب الأمور.
تعقبها مرحلة �شعور الإن�سان بامل�س�ؤولية ودخوله معرتك احلياة
والإح�سا�س بالرجولة وواجباتها ،وما تقت�ضيه احلال والظروف ..من �سعي
لتحقيق معي�شة �أف�ضل ومكانة اجتماعية �أرقى ،ورعاية وتربية للأبناء.
وبعد طي ع�شرات من ال�سنني احلافلة ب�سل�سلة من الأحداث،
مد وجز ٍر خالل كفاح طويل ..جتيء مرحلة
و�صراعات من �أمواج ٍّ
ال�شيخوخة ببواعثها و�أوجاعها وهمومها ،وتراكمات من خمزون الأيام..
ثم ت�ؤول احلال �إىل نذر الهزال والعجز والهرم وتداعيات الأمرا�ض،
وهنا يف هذه املحطة يطيب للإن�سان �أن يردد �أبيات ًا من ال�شعر متناغمة
مع واقعه الذي و�صل �إليه.
يقول ال�شاعر بدر عمر:

ه��ذا الزمـ ـ ــان تزاحمــتْ �أي ـ ـ ـ ـ ــا ُم ُه َف�� َد َن��ـ��تْ نهايتـ ـ ـ ُه وغـ ـ ــاب املطلـ ـ ـ ـ ُع
كـ ـ ـ ــم لــيلة جــارت عليك �شجو ُنهـا ف�شكـت من الهـ ــم املــرير ال ُأ�ضـ ـ ــل ُع
َنا َد ْيتُ � :أين العمـ ـ ــر؟ �أين �شب ـ ــابه؟ �أين الط ــفولة والزم ـ ـ ـ ـ ــان الأرو ُع
((كاذلاب دوعي لوهجملا )(2
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ويقول عبداهلل بن املعتز:
ن�سري �إىل الآج���ال يف ك��ل �سـاع ـ ــة
ومل ن��ر م��ث��ل امل���وت حـ ـ ـقـاً ك�أنـ ــه
ال�صبــا
فما �أقبح التفريط يف زمـن ِّ
ترحل عن الدنيــا بزا ٍد من التقــى
َّ

و�أيـ ــامنــا ُتطوى وهــن مراحـ ـ ـ ـ ـ ُل
�إذا ما تخطت ــه الأمـ ــانـ ـ ُّـي باطـ ـ ـ ـ ُل
فكيف به وال�شيب يف الر�أ�س ن ـ ـ ـ ُ
ـازل
ف ُع ـ ـم ـ ـ ـ ُرك �أي ـ ـ ــا ٌم ُتـ ـ َعدُّ قالئ ـ ـ ُل

ومن هنا تنتاب هذا الإن�سان بني الفينة والأخرى ..خواطر
ونزعات ،و�أوهام و�شجون ،ومتاهات تت�ساءل حائرة ..تبحث عن جواب
يروي ظم�أً وي�شفي �سقم ًا ،ولن جتد غري �سراب الأمل ،وت�أمالت امل�ستقبل
يف ظالم املجهول.
وتعود الذاكرة �إىل �سنوات وعقود م�ضت ،وذكريات خلت..
م�ستيقظ ًة على م�سار طويل حافل بكثري من الوقفات امل�ؤملة و َتدنيِّ
ظروف املعي�شة ومقوماتها التي كابدها وتعاي�ش معها بحيطة وحذر..
حتوطه عناية الباري بكرمه َوم ِّنه ،وتراه قد �شارف ال�سبعني خريف ًا
يفت�ش ع َّما د َّونه خاللها يف دفاتره من نزق ال�شباب وغرة احلداثة..
ليحمد اهلل على �سراها ،وي�شكره على عقباها.
وال يقف يف مناجاته لنف�سه عند حد ال�شكر واحلمد هلل ..بل يتذكر
ما ْم ّر به من �أ�شعار تن�سجم وحاله فريدد مع ال�شاعر قوله:
��رب
ذه��ب ال�شـباب فـما له من رج ـ ـعـ ٍة و�أت�����ى امل�����ش��ي ُ��ب ف����أي���ن م��ن��ه امل��ه ُ
دع عنك ما قد كان يف زمن ال�صـبا واذك���ر ذن��وب َ��ك وابـكـها ي��ا م��ـ ُ�� ْذن��ـ ِ ُ��ب

كما يردد قول الآخر:
�إذا ع ـ ــا�ش الفتى �ستني ع ـ ـ ـ ــام ـاً
ون�صف الن�صف يذهب لـي�س يـدري
وث��ل��ث الن�صـف �آمـ ــال وحـ ـ ــر�ص
وب��اق��ي العـ ــمر �أ�س ـ ـقـام و�شـ ـ ـي ٌـب

ف��ن�����ص��ف ال��ع��م��ر مت��ح��ق��ه الليـ ــالــي
ل��غ��ف��ل�� ِت�� ِه مي��ي��ن��اً ع��ـ��ـ��ن �شمـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـال
و����ش���غ���ل ب��امل��ـ��ـ��ـ��ـ��ك��ا���س��ـ��ـ��ـ��ب وال��ع��ي��ـ��ـ��ـ ِ
��ال
َو َه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ٌّ��م ب��ـ��ـ��ارحت��ـ��ـ��ال وان��ت��ـ��ـ��ق��ـ��ـ��ال

ري تتعاقب من خالل �أزمنة وع�صور ..تختلف نوع ًا وحجم ًا
تلك ِ�س ٌ
ومو�ضوع ًا ح�سب منظور متعاطيها ،وما ذلك �إال قدر الإن�سان ،وح�سب
ما ُخ ّط له باللوح املحفوظ ،ولذلك يكرر ترديد ما حفظ لعله يوا�سي
نف�سه بها لكنها يف النهاية ال جتدي.
فها هو اليوم بعد �إعادته حل�سابات يف ذكريات �سلفت و�أحداث
طويت ..يقف مط ًال من خالل نافذة امل�ستقبل ..م�ستقبل الأبناء
والأحفاد ..متطلع ًا لكل �أمر مفيد ،و�صيانة لتاريخ جميد ،و�إ�ضافة بناء
جديد ..من الأخالق والطموح وال�سري احلميدة.
هي �أحالم يرجوها ،و�آمال تعلقت على جدار ذاكرته ،وت�سلقت
�أغ�صان قلبه ..فلعل ما زرعه و َت َب َّنى رعايته كان يف �أر�ض خ�صبة..
يزدان رونقها ،وي�شت ّد عودها ،ويرجو اهلل �أال تكون تربتها مغايرة ملا
متناه ،و�أال تخيب �آمال ر�سمها.
(بوادر اخلري تطمئنه ،وحذ ُر املجهول ُيخيفه ،واحلرية تطارده ،وال
مفر من �أمر مكتوب).

((كاذلاب دوعي لوهجملا )(2
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عدد من الأبناء ،و�أعداد من الأحفاد ،ور�ؤى تتباين ،ورغبات
تتعار�ض� ،أفرزها هذا الع�صر مبتغرياته وم�ستجداته ،و�صراعات يف
ِخ َ�ض ِّم �أمواج هائلة ،ومنحدرات تنذر مبخاطر و�سوء عاقبة ..ملوروثات
من الطهارة والنقاء واملحبة والإيثار.
والإن�سان حائر على مفرتق طرق �شائكة كلها تنبئ مبخاطر و�شواهد
نذر ..هائم ال يدري ماذا يفعل ،وكيف؟ و�أي طريق وعر ي�سلك؟
اللهم يا رب الطف وارحم ،واجمع ال�شمل وحقق الوئام يا ذا
اجلالل والإكرام.

 1426/ 8/3هـ
( )3شوارد الذهـن

اخلواطر ترتى ،وامل�شاعر تطغى ،والهموم تتتابع ..لي�س تعلق ًا
بالبقاء �أو حر�ص ًا على الدنيا وحب ًا يف زخرفها ..بقدر ما هي خلجات
يف النف�س ،ور�ؤى متناثرة هنا وهناك ..تتزاحم يف املخيلة مفرز ًة
�صراعات ،وجداول من القنوات املت�شابكة املتعاك�سة االجتاهات ..عرب
خطوط واهية �ضيقة امل�سالك ..مذهلة للعقول وحمرية للتفكري� ..إىل
جانب ما يفاج�أ به الإن�سان بني الفينة والأخرى ..من مواقف �سلبية،
وتت ُّب ٍع ل�سقطات ،واختالق لتهم وهفوات ،وقذف وافرتاءات ..الخ.
شوارد الذهن

عنوان يوحي بهموم �آنية وذكريات بائ�سة لها امتدادها ،وما من
�شارد ٍة وال وارد ٍة �إال لها مبعثها من املحفزات والتبعات امل�ؤملة واملوجعة
التي تعذر عالجها.
�إن معاي�شة املرء يف حياته اليومية لأطياف من الب�شر :مع ُزمالء،
ومعارف ،و�أ�صدقاء ،وخ�صوم ،ومتناف�سني ،و�أ�صحاب �أهواء ،وذوي
جنوح لال�ستعداء ،وما يواجه من بع�ضهم من متناق�ضات جاء ت نتاج
�أمرا�ض و�أحقاد و�أغرا�ض ابتُليت بها نفو�س فاتها الركب و�أ�صبحت من
اخلوالف ..بدخولها يف دوامة من الأرق والقلق ..الن�شغالها مبا حققه
�أقرانها ،و�صارت م�شحونة بالعدوانيةُ ..م َ�ص ِّوب ًة �سالحها وم�ستنه�ض ًة
((هذلا دراوش )(3

29

30

عبداهلل بن عبدالمحسن الماضي
خواطر وأحاديث لألبناء

قواها ..لعلها ُت�صيب مقت ًال �أو حتدث �إعاقة ..مما يجعلك ت�شفق
عليها ..ل�شقائها و�شذوذ منطلقاتها ،ووقوعك يف حرية من �أمرها ،وما
تلك ال�شوارد �إال �إفرازات و�سقطات من �سخط �سفهاء القوم ..مع ميول
النف�س وهواها ،وماذا يفعل املرء ب�أُنا�س و�صفهم �شاعر بقوله:
و���ش��ـ��ـ��ـ��ر �أ ٍخ ل��ـ��ـ��ك م��ـ��ـ��ن ل��ـ��ـ��م ي��ـ��ـ��زل ي���ع���ات���ب ط�������وراً وط���ـ���ـ���ـ���وراً ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ذ ْم
يُ��ري��ك الن�صيحة ع��ن��د اللقـ ـ ـ ــاء وي�بري��ك يف ال�سر ب��� ْريَ القـل ـ ـ ـ ـ ْم

كما �أن (احلمداين) �أجاد يف نعت هذا النوع من الب�شر ،ويف بيان
موقف كرام النا�س منه!!

وي���ج���يء ،ط������وراً���� ،ضُ��� َّره يف نفعـه ج���ه ً
�ل�ا وط��������وراً ،ن��ف��ع��ه يف ���ضُ��ـ��ـ��ـ�� ِّره
ف�����ص�برت مل �أق��ط��ع حبـ ــال وداده و���س�ترت م��ن��ه م��ا ا�ستطعت �سرته

وي�ضيق املقام فيحاول املرء �أن ي�ستعني مبن يثق به بعداهلل فريكن
علي؟ ماذا
�إىل �صديق يب ّثه همومه ويناجيه :ماذا ترى يا �صاحبي� ،أ�شر ّ
لديك من مقرتحات ور�ؤى ُتعني و ُتر�شد �إىل طريق �سليم من الأ�شواك
ولدغات العقارب و�شواذ الب�شر� .أظنك �أنت الآخر لديك من �شوارد
لدي ولدى �آخرين.
الذهـن والتفكري ومقارعة اخل�صوم ..ما َّ
هي الدنيا كما ترى مبراحلها وتذبذب موجاتها� ..شاملة ب�أفراحها
و�أتراحها ،وما مرحلة العمر املتقدمة للإن�سان �إال مدعاة لتزايد الهموم
واالن�شغال ب�أمور احلياة والأهل ،وكلما تقدمت به ال�سن زادت رغبته
يف حتقيق مطاحمه ،وت�ضاعفت خماوف يخ�شى عواقبها ،وما تلك �إ َّال
عوار�ض زمن ،وتبعات من جمريات التعامل وامل�سايرة وغ�ض الطرف
والت�أكد من تبدل الأحوال مبتغريات غري مرغوبة.

قال الرندي:
ل��ك��ل ���ش��يء �إذا م��ا ت ـ ــم نق�صـ ــان فال ُي َغ ُّر بـطيــب العي�ش �إن�سـ ـ ـ ــان
ه��ي الأم��ـ��ور كـما �شــاهْ ُدتــها ٌ
دول م��ن � َّ���س���ر ُه زم���ن ���س��ـ��اءت��ه �أزم ـ ـ ـ ُ
ـان

وقال �آخر:
وم��ـ��ـ��ا ي��ـ��دري��ـ��ـ��ك �أ َّن غ��ـ��ـ��داً �سـيـ�أتــي مب���ا ال ت�ستطـيـع ل��ـ��ه غ ـ ـ ــالبـ ــا

عفو ًا� ..إنها خاطرة ليل وزائرة م�ساء ..جاءت مت�شي الهوينى..
تداين خطوها ..وجت ّر رداءها تبحث عن جمهول يف قاع الأوهام.
ذلك املجهول هو مبتغاها ومنتهى �أحالمها و�آمالها ،وماذا ع�ساي
كنت مر�شد ًا ودا ًال على �أق�صر الطرق وخمتز ًال لها امل�سافة..
�أن �أفعل لو ُ
كي تنعم زائرتي بربيق �أمل ون�شوة �سعادة بعدما �أ�ضناها عناء ال�سفر
و�أجهدها طول الطريق للبحث عن �ضالتها ،وهي �أحوج ما تكون للخلود
و�إىل الراحة ..يغ�شاها النعا�س ِل ُي ْغ ِر َقها ب�أحالم من �سراب اخليال،
وح�صاد �سابق ليومها.
فهل لها �أن ت�سرتيح ..لت�شقى بيوم غدها اجلديد ..لتوا�صل امل�سري
بخطوات مثقلة وج�سم هزيل ..عرب جداول وم�سارات تخرتق جماهل
الفيايف وبريق ال�سراب نحو �آفاق بعيدة املنال.
وما هذا الإقدام� ..إال دليل طموح و�إ�صرار على جتاوز العقبات
وت�سلق املرتقى� ..ش�أنها يف ذلك �ش�أن كل متطلع لغد جميل ..بذوره ت�شع
نقاء و ُتقى ،وح�صاده ب�إذن اهلل فوز وعطا وعفو ور�ضا.

((هذلا دراوش )(3
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وما �أحلى قول �شوقي:
وم�����ا ا���س��ت��ع�����ص��ى ع���ل���ى ق�����وم م��ن��ال �إذا الإق����ـ����ـ����دام ك���ـ���ان ل��ـ��ه��م رك��ـ��اب��ـ��ا

وهكذا متر الأيام وال�سنون واملرء �شاغل وم�شغول ،وما على هذه
الأر�ض م�سرتيح .ن�س�أل اهلل التوفيق وح�سن اخلتام� ..إنه ويل ذلك
والقادر عليه.

 1426/ 8/6هـ
( )4نفوس أضناها الشقاء

طارق باب ،وهاتف ليل ،و�س�ؤال يبحث عن جواب ،وتطلعات
تكتنفها �آمال و�آالم ،وذاكرة تت�سع وت�ضيق لهموم و�أ�شجان ،وم�سار
طويل ،وخمزون من التجارب واملواقف والعناء والهموم ،وكيد ومكيدة،
وطوفان من نواق�ص القول وعجرفة الل�سانُ ..يقابلها حلم و�صرب
و�إعداد للنف�س وتوطئة �أكناف ،وجمامالت ومداراة ،ومراعاة خواطر.
يقول ال�شاعر:

ف������إن ك����ان ح��ل��م ال���ق���ادري���ن م���ذل��� ًُة ف�������إين ذل��ـ��ـ��ي��ل غ��ي�ر �أين مُ��� َك���ـ���ـ��� َّر ُم

احلكاية �أنّ رج ًال ن�ش�أ يف كنف والده ال�شيخ الوقور معلم الكتاب
وكاتب العقود و�إمام اجلماعة� ..أ�ضفى عليه هذا الوالد �شيئ ًا من
العناية واحلر�ص راجي ًا �أن ي�سلك م�سلكه� ..إال �أن متغريات الع�صر
جعلت مطامح ال�شاب تت�سع فا�شتغل بالتجارة ونال منها ق�سط ًا وافر ًا
�إىل جانب تو�سع عالقاته التي جعلته مميز ًا يف جماعته وبني �أقرانه..
فكرث ح�ساده ونقاده ،و�صار له معار�ضون رغم ما كان يبذله لهم من
جهد معنوي وعطاء مادي ،و�أخري ًا �أجل�أته ِحدِّ ة غلوهم يف العداء �إىل
�أن رحل عن بلدته �إىل بلدة ُاخرى� ..سعي ًا للحفاظ على قيم موروثة
وعالقات طيبة ..فات�سعت جتارته وارتفع �ش�أنه وت�ضاعفت م�ساعيه
احلميدة يف خمتلف الن�شاطات اخلريية والتطوعية ..فما كان من ُبغاة
((اقشلا

اهانضأ سوفن )(4
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ال�شر �إال مطاردته ..فت�أمل لكنه مل يتربم و�أخذ يت�ساءل عن �سر الهجوم
و ُيوطن نف�سه ملتم�س ًا لهم العذر وداعي ًا لهم بالعفو والغفران ..م�ست�أن�س ًا
بقول ال�شاعر:
ال تي�أ�سن ل��ك��ون ق��وم��ك �أ�صبحوا فئتني منهم خمل�ص ومعـ ـ ـ ــادي
وا���ص�بر ف��م��رج��ع��ه��م �إل��ي��ك و�إمن��ـ��ـ��ا جمرى ال�شعاب �إىل م�سيل الوادي

�شكوى ُم ّرة تزداد يف كثري من املجتمعات ..تتباين ف�صولها من
معاناة �إىل ُاخرى ،وكما يقول املثل (:كل ذي نعم ٍة حم�سود) ،وهذا التباين
يف املعاناة يكاد يكون �شام ًال لع ِّينات من كل الطوائف وال ِف َرق ،وما هذه
�إال ظواهر طبيعية و ُم َ�س َّلمات ،و�أقدار ُ�س ِّجلت يف اللوح املحفوظ.
�إنها نفو�س �أ�ضناها ال�شقاء ب�سعادة الآخرين ،تر�سل �سهام ًا طائ�شة
خطرية ت�صول وجتول عبث ًا لزرع نباتات الفرقة واخلالفات وال�شقاق.
تطلعاته تقوده �إىل ت�شييد بناء ،و�سعي �إىل العال ..من خالل
خطط ر�سمها يف خميلته ،و�صروح �شيدها بعقله ..راغب ًا هو وف�ضالء
قومه يف و�ضعها على �أر�ض الواقع� ..أمام عار�ض ومعار�ض ،وراغب
وتقوي�ض ،ونقدٍ وحتري�ض ..غري عابئ بقيم موروثة وم�ساعي
هدم
ٍ
يف ٍ
خري مبذولة.
يقول ال�شاعر عثمان الزناتي:
�أ ِر ْق����تُ و�أ�صحـ ـ ــابي خلي ُّون نـ ـ ـ َُّو ُم
وما �أنا ممن يغـلب اجل ـ ــه ُل ِحلـ ْ َمـ ُه
ومل �أر فـي الدني ــا �شقيـ ـّاً ب�أه ـ ـ ـ ِل ِه

وم ـ ــا �أن��ا ذو ث����أ ٍر وال �أن��ا ُم ْغـ ـ ـ ـ ـ َر ُم
وينزو على الأعرا�ض �أو يتهـ ـ َّـجـ ـ ُم
ٍ
كبان لهم جمداً �إذا تـ ـ ـ ـ ـ َّم ه َّدمـ ـ ــوا

تراه ونظراءه من عقالء قومه يقابلون هذا وذاك بطول َن َف�س و�صرب
واحتمال ..مبعدين الي�أ�س ،وراغبني يف موا�صلة ال�سري عرب م�سالك
ي�سعون لتمهيدها ،ومعابر يبحثون عن فتحاتها ..يوا�صلون امل�سري
برتابة جلمع �شتات ر�ؤى متناثرة ..لعلهم ي�صلون �إىل غاية ويحققون
طموح ًا ،وقد منّ اهلل عليهم ف�أنالهم بغي ًة �أو بع�ض بغية.
لكن الطريق طويل والأمد بعيد ،وواقع احلال يقت�ضي البحث عن
�أكرث من رديف ..من القادرين على موا�صلة ال�سري وجتاوز العقبات،
وذلك مما ي�ؤمل وجوده من اجليل ال�صاعد ،وما ان�شغال اجلميع
مب�ستجدات البناء الذاتي ،وظروف املعي�شة ومتطلبات الأهل والأبناء..
�إال نذير مبخاطر التوقف ،والفرقة والتفكك ،وهذا ما ي�ؤرق كل متطلع
لغد جميل لأجيال قادمة تنتظر املزيد من العطاء والت�شييد والبناء ..من
�أبناء الوطن ال�ساعني للخري ،واملتطوعني لبذل اجلهد والوقت واملال.
ولن�ستمع �إىل قول ال�شاعر وهو ي�صنف الرجل الإيجابي
الدافع للملمات الباذل للمعروف الذي ال يبخل بجاه ،كما ي�صنف
الآخر ال�سلبي.

�إذا ك��ن��ت ال تُ��� ْرج���ى ل��دف��ع مــلمــة ومل ُ
يك يف املعروف عندك َم ْط َمـ ُع
وال �أن����ت مم���ن ي�����س��ت��ع��ان بــجاهــه وال �أنت يوم احل�شر م ـمــن ُي�شـ ـ َّف ُع
فعي�شك يف الدنيا وموتـك واح�� ٌد َو ُع ـ ــو ُد ِخ ٍ
�لال من ِو�صــا ِل َك �أنــف ُع

نعم ما هي القيمة املعنوية للإن�سان ..الذي ال ُي ْر َجى منه دفع
ملمة ،وال ُي�ستعان بجاهه� ..إال �أن يكون معول هدم وتقوي�ض ،و�ساع لنقدٍ
وت�ضليل ،وم�صدر نق�ص و�إزعاج .ن�س�أل اهلل احلماية والهداية.
((اقشلا

اهانضأ سوفن )(4
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�إن الأمل يف اهلل عز وجل ثم يف �أبناء وبنات الوطن من الأجيال
القادمة التي ترنوا بتفا�ؤل لغد م�شرق منري ،و�إىل الرغبة يف موا�صلة
وحزم �إن �شاء اهلل.
بعزم ٍ
امل�سري ٍ
�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن ي�أخذ بيد اجلميع و�أن يحقق لهم املزيد من
التعاون� .إنه ويل ذلك ،وهو امل�ستعان.

 1426/ 8/12هـ
( )5هيـوسـتــن

يقول ال�شاعر:
والنف�س ترجو �أموراً لي�س تدركها وامل���وت دون ال���ذي ت��رج��و �سي�أتيها

�أمور ُترجى وخطط ُتر�سم ،ثم موتٌ �آت وال �شك ،وبينهما �أمد
قريب ،وتلك حال الب�شر ما بني مد وجزر وما فيهما من ق�سوة احلياة
وكدرها ،و�صفوها َوم َل َّذات م�شاربها ،وهكـذا الدنيا نزول وارحتال.
فما الغربة والفراق� ..إال �شدة وامتحان ،واختبار لآلف وم�ألوف،
وعا�شق ومع�شوق ،وما هي �إال تربة وتربية ،و�أمور تر�سخت يف الأعماق..
مفـ ــرزة الكثري من اخلواطر ..فخاطرة اليوم غري خ ــاطرة الأم�س..
ج ــاءت من بلد بعيد بلون جديد ..ت�سحب �ساقيها مثقل ٌة هزىل ..تت�أرجح
بخـطاها ،وتــنظر ب�أبعاد ر�ؤاها ..تت�ســاءل بل�سـان العارف ،ولــهجة
اخلائف ..ماذا عن الوجود بهذا املكان ،وحتديد ًا يف هذا الزمان؟ �أهي
رحلة ا�ست�شفاء� ..أم �سفر ُة ا�سرتخاء؟
�س�ؤال يبحث عن جواب ..لمِ ُ ْغ َرمة �شغفها حب متابعة �أخبار
الآخرين من ذوي املطالب واحلاجات ..ممن تعر�ضوا لنوائب الدهر..
من �أمرا�ض وعلل ..لعلها ت�سهم بر�أي وم�شورة� ،أو م�شاركة مبوا�ساة �أو
ت�سلية ..هذا �ش�أنها مع اجلميع.
((ـتـسوـيه )(5
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قلت مباذا ترين �أن �أُجيب ،وكيف تكون وقد �صارت حتمية الوقوع..
يفر�ضها واقع حال املر�ض والبحث عن م�صادر عالجه ،وما متليه
ظروف احلياة و�أ�شجانها ،وتقت�ضيه م�سبباتها من عناء البعد والغربة..
عن الأهل والولد والأحبة ..يف وقت كانت حاجة الأبناء للوجود بينهم
ما�سة لرعاية �ش�ؤونهم وتفقد �أحوالهم يف م�ستهل عام درا�سي جديد،
َّ
وتبعات من مقت�ضيات الع�صر ومتطلباته ..لقد كان ما كان بقدرة
املوىل املتك ّفل بعباده ،وبر�ضاء وقبول ،ومبا يب�شر باخلري والطم�أنينة.
نعم �إنها رحلة ا�سرتخاء وا�ست�شفاء ،وترويح عن النف�س وتروي�ض
لها ،ومهما اعرتاها من �آالم ُبعد وفراق ،و�شدة ارحتال ..فقد زينتها
مرافقة ابن بار ،و�إخوة تعرفنا عليهم من �أفا�ضل الرجال ،ومدينة
حباها اهلل جمال الطبيعة ومظاهر احلياة ،وم�ستجدات يف الأنظمة
والتعامالت ،وو�سائل الرتفيه والراحة النف�سية� ..إ ّال �أنه مهما كان من
متع ومغريات ..ف�إن للوطن نكهة ،وله �شوق وتوق ،وتعلق وارث مبوروث.
وهلل درك يا �شوقي ف�أنت الذي قلت:
وط���ن���ي ل���و ���شُ��غ��ل��تُ ب���اخل��� ْل ِ���د عنه ن��ازع��ت��ن��ي �إل���ي���ه يف اخلُ��� ْل���د نف�سي

وما هي �إ َّال �سويعات و�أيام �سريعة االنتهاء ،ونعود عود ًا حميد ًا ب�إذن
اهلل �إىل �أر�ض الوطن ..لت�سعد احلال وتقر الأعني مب�شاهدة الأجنال،
ور�ؤية حمبني و�أ�صدقاء ،وليبقى ذكرها حديث ًا ي�ؤن�س وخرب ًا يروى،
وتاريخ ًا للأحفاد ُي َّدون.

�إنها خاطرة لها جتربتها ..ت�سعى جاهد ًة لتوا�سي وتخفف من معاناة،
و ُت�سهم بر�أي وم�شورة ،وتلك حال ع�شاق العمل الإن�ساين التطوعي.
�شاكر ًا وقائ ًال لها� ..أحمد اهلل على جزيل نعمه التي ال حت�صى ،وله
ال�شكر واالمتنان� ..إنه غفور جواد كرمي.

((ـتـسوـيه )(5
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و�إن �أوج��ع��ت��ن��ي م��ن �أع�����اديَّ �شيمة لقيت من الأح��ب��اب �أده��ى و�أوجعا

�شم�س م�شرقة ،وحرارة تلفح الوجوه ،وعرق يلجم الأفواه ،و�سعي
حثيث ،وعراك وم�ساجالت ،و�أخذ وعطاء ،وتوا�صل وتراحم ،وتنافر
وتدابر ،وم�سار يتجدد ،وهكذا ت�سري الأيام بغد ٍو ورواح ،والكل غارق يف
�أوهام و�أحالم ،ومتغريات من املفاج�آت والأحداث.
تتجاذب الإن�سان من حني �إىل �آخر جملة من امل�شاعر والأفكار
والر�ؤى ،وا�ستقراء مل�ستجدات امل�ستقبل ،ومفاج�آت من املتغريات
ب�سلبياتها و�إيجابياتها ،ودوران يف حلقة مفرغة ..جتعل املتتبع للأحداث
على مفرتق طرق وحري ٍة من �أمره ..فتتكالب عليه تلك الأفكار والر�ؤى..
ليبحر يف �أمواج تتقاذفه مينة وي�سرة ،وهو غارق يف �أحالم و�سراب
وت�أمالت مليئة باملخاوف واملخاطر ،وبني حرية و�إبحار ،وطوفان من
الأفكار ..ليتخذ قرار ًا ع�سى �أن يكون منا�سب ًا ير�سي �سفينته �إىل بر
الأمان ..فهل �إىل خروج من �سبيل؟
 �أبناء ذوو متطلبات جائرة �شائكة ،وعوامل تربية ،ومتابعة
درا�سة ،ومراقبة م�سارات ،و�إحاطة منزل ،وتطلعات مل�ستقبل
واعد ..ي�صحبها خوف ووجل ،و�صرب وجلد.
((حبإو ةريح )(6
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 و�أقارب لهم ر�ؤى متباينة ،و�أفكار متباعدة ،ومفارقات
يف التوجه ،وميول النف�س ورغباتها ،ومداراة وجمامالت
وم�سايرة ،و�أحالم وتطلعات.
 وجماعات وجمتمع ..لهم توجهات قا�سية موجعة ،وتيارات
من الر�ؤى والنوازع ،و�شوارد هنا وهناك ..ال يقر لها قرار ،وال
ُيعرف لها مرام ،وواقع حال وم�سلمات� ..صيرَّ ت املرء يف َك َبدٍ
ونكد ،و�سعي ل�سرب �أغوار يكتنفها غمو�ض ونفور.
يقول �شاعر:

���ص�برن��ا ل�����س��خ��ط��ك��� ،ص�بر ال��ك��رام ف���ه���ذا ر�����ض����اك ،ف���ه���ل م����ن ن�����وال؟
وذق���ن���ا م������رارة ك���ـ����أ����س ال�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دود ف����أي���ن ح��ل��اوة ك����أ����س ال��و���ص��ـ��ـ��ـ��ال؟

ويقول حكيم� :إذا �أراد اهلل بعبدٍ خري ًا ..جعله معرتف ًا بذنبه..
مم�سك ًا عن ذنوب غريه ..جواد ًا مبا عنده ..زاهد ًا فيما عند غريه..
حمتم ًال �أذى �سواه ،و�إذا �أراد به �شر ًا عك�س ذلك عليه.
مناذج كثرية ممن حتروا ر�شد ًا ،ومنهم من تراه جمرب ًا على ت�سخري
قدراته وقواه ..لتحقيق �شيء من الرغبات والطموحات ..متنا�سي ًا ما
كان ،ومتغاف ًال عما يجري� ..سابح ًا يف ف�ضاء الكون ُي�صارع تيارات من
الرياح والعوا�صف ،ول�سان حاله يردد عبارات الأمل والتفا�ؤل ،وما هي
�إ َّال �سري ل�شريحة من الب�شر� ..صار ذلك قدرهم يف هذه احلياة ،وك ٌل
بح�سب قدراته والظروف املحيطة به ،ومبا يواجه من جناح ومعوقات..
لك َّنه ٌ
وح ْكمه..
راف�ض لال�ست�سالم لأهواء النا�س ،وم�ست�سل ٌم لق�ضاء اهلل ُ
�سائ ًال املوىل �أن ي�أخذ بيده وير�شده للتزود من احل�سنى ،و�أن َي ُد َّله على
فعل اخلري قو ًال وعمالً.

ما �أح�سن قول القائل:
تزود من احل�سنى ب ـ ـ ـ ــما �أنت قادر عليه وال تقبل �سوى العقل مر�شدا
و�أح�سن �إىل من قد �أ�سـ ـ ــاء تــكرم ـاً و�إن زاد بالإح ــ�سان مـنك مت��ردا
ِ
وح َّب الذي عاداك �إن رم ـ ــت قتلــه ف����إين ر�أي���ت الف�ضل �أق ـ ــتل للعدا

يدعو هذا ال�شاعر �إىل ف�ضيلة عظيمة وهي مقابلة الإ�ساءة
بالإح�سان م�ستمد ًا هذا املعنى الكرمي من قول اهلل عز وجل:
ال�س ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ َف�إ َِذا ا َّل ِذي
} َو اَل ت َْ�س َتوِي الحْ َ َ�س َن ُة َو اَل َّ
َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َدا َو ٌة َك�أَ َّن ُه َوليِ ٌّ َح ِمي ٌم{(((.
�أود �أن �أختم هذه اخلاطرة ب�أقوال جميلة قيمة:
ما كان يف ذمتك من قر�ض فاق�ضه ،وما كان لك من خ�صم على
وجه الأر�ض فار�ضه.
آخذ
�أف�ضل الأعمال ما �أكرهت نف�سك عليه -فلعل من معترب و� ٍ
ب�أ�سباب اخلري والتحلي بال�صرب واحلكمة وال�صفح والعفو.
واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.

((( �سورة ف�صلت الآية (.)34
((حبإو ةريح )(6
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الهواية يف اللغة عمل حمبوب ُي�شغف به املرء ويق�ضي �أوقات فراغه
يف مزاولته دون �أن يحرتفه ،و�أق�صد بها هنا هواية خري يزاولها الإن�سان
ويحرتفها� ..أما الهوى فهو امليل ويكون يف اخلري وال�شر ،ويكرث يف ميل
النف�س �إىل ال�شهوة وال�شر ،ويف التنزيل { َأرَ َأيْتَ مَنِ اتَّ َخ َذ إِلَهَهُ هَوَاهُ َأ َف َأنتَ
َت ُكونُ عَ َليْهِ وَكِيالً}(((وبعد هذا البيان اللغوي �أ�صبح العنوان ..يجمع بني
اجلميل امل�ألوف ،وال�سلوك ال�شاطح املنبوذ ،وبني ميول اخلري ونزاعات
ال�شر ،وما هي �إال �صفات تفرزها رغبات وميول ،ويف الغالب هي طباع
و�سلوكيات تن�ش�أ مع املرء ..ي�ألفها وت�سيطر على م�شاعره.
جاء يف حمكم التنزيل:

{ َف َأمَّا مَن َط َغى ( )37وَآ َثرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (َ )38ف ِإنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَ ْأوَى ( )39وَ َأمَّا
مَنْ خَافَ مَ َقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّ ْفسَ عَنِ الْهَوَى (َ )40ف ِإنَّ الْجَنَّ َة هِيَ الْمَ ْأوَى(.(((})41

اخلريون ُي َر ِّو�ضون النف�س على احللم والأناة ،وفعل اخلري،
والتوا�ضع والت�سامح والتما�س العذر للآخرين ،وما �أجمل �أن ُت َ�ش ِّره
وال ت َْ�ش َره ،و ُتعطي وال تنتظر املكاف�أة ،وتبذل اجلاه ،وتحُ �سن التعامل،
وتك�سب ال�صداقات واملعارف.

((( �سورة الفرقان الآية (.)43
((( �سورة النازعات الآيات (.)41-37
((ـهو ةـياوـه )(7
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و�صدق احلطيئة حيث قال:

ـذهب ال ُعـ ْر ُف بني اهلل والنا�س
من يفعل اخلري ال َي ْع َد ْم جوا ِز َي ُه ال ي ُ

وال�شاعر ال�شعبي يحدد هوايته بقوله:

ما ه ّمني يا �سمري زي��ن الغنــادير او ال و َّلـ ـ ـ ِع ِّني جاليات الثمانـ ـ ـ ــي
�أنـ ـ ــا ه����واي م��راف��ق��ـ��ـ��ي للمناعري او ك�سـب اجلماله بني قا�صي ودانـي

ما �أجمل هذه الهواية وما �أرقاها� ،إنها جامعة للمكارم ورانية �إىل
�أ�شرف الأمور ،وقد ت�ضمنت احل�سنيني( :ذكر يبقى ،وخري تلقى)..
�إنها �صور نا�صعة ،وحكم رِّنية ،ومواقف نبيلة يحتذى بها.
�أ َّما �أ�صحاب ال�شر فهم من �أ�صابهم ال�شقاء من بروز الآخرين ،و�صار
النفور م�سلكهم ،والغرية من مفرزات �شرورهم ،وال�سعي جهدهم لإيذاء
من حولهم ..مفتعلني املربرات والأعذار ..لنفث �سمومهم و�إ�شعال نريان
الفنت والفرقة ..لي�سعدوا من خالل �شقاء الآخرين� ..أعاذنا اهلل وعافانا.
�إن الب ْون بني ال�صنفني �شا�سع ،واالنطباع عنهما متباين ..ف�إن�سان
اخلري دائم الر�ضا ..كثري ال�شكر والثناء ..قرير العني والهناء ..حتوطه
الطم�أنينة واالبتهاج.
�أما �إن�سان ال�شر :ف�إنه َ�ش ِق ٌّي يف نف�سه ..دا ُئم الت ََ�ش ِّكي ..جاح ٌد لنعم
اهلل ..يظل مغرم ًا مبتابعة �أخطاء الآخرين ..ملقي ًا اللوم والعتب عليهم..
مزكي ًا لنف�سه ..مدعي ًا املُثل� ..سارح ًا يف غوغائيته� ..سائر ًا يف جحوده.
يقول ال�شاعر:

ال���ق���وم ه َُّ���م���هُ��� ُم ال��� ُرق���ي ،وه َُّمنـ ـ ــا يف فُ����رق���� ٍة وق��ط��ي��ع��ـ��ـ��ـ��ـ�� ٍة ون��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��زا ِع
ي���ا خ��اط��ب ا ْل��� َع��� ْل��� َي���ا ِء �إن ���ص��داق��ه��ا َ���ص�� ْع ُ��ب املَ��� َن ِ
���ال ع��ل��ى ق�����ص�ير ال��ب��ـ��ا ِع

وما �أحرانا �أن نتعظ بقول عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما:
(�إن للح�سنة نور ًا يف القلب ،وزينة يف الوجه ،وقوة يف البدن ،و�سعة
يف الرزق ،وحمبة يف قلوب ا َ
خل ْلق.
و�إن لل�سيئة ظلمة يف القلب ،و�شين ًا يف الوجه ،ووهن ًا يف البدن،
ونق�ص ًا يف الرزق ،وبغ�ض ًا يف قلوب اخللق).
وهذا الزالمي يوا�سي فاعل اخلري ويحثه على االرتفاع فيقول:
ي�����س��ب��ك ال���ل���ي ع���اج���ز ع���ن دروب����ك ال ف��اع��ـ��ل فعلـك وال ه��ـ��و جمنبـك

وموا�سي ًا ثان ويقول:
مي��ن��اه ع��ن ف��ع��ل اخل�ي�ر مق�صورة ال ����س���ر رب���ع���ه وال ����ص���د امل���ع���ادي���ن

هذه خاطرة م�سافر ذهبت به �أفكاره تنظري ًا بني رقي وهبوط..
ف�أراد �أن يقارن بني �صنفني من الب�شر ..مت�ضادين يف نهجهما وم�سار
حياتهما ..هذا له ر�أي ،ولك �أنت ر�أي ،وللآخرين �آراء.
�إنها �سلوكيات متباينة لأطياف من الب�شر منها :طوائف لها م�سالك
الأ�سوياء وتطلعات العقالء ،وطوائف �أخرى مغمورة ..مع�ش�شة داخل
املجتمعاتُ ..م َ�ش ِّكلة �أَمرا�ض ًا اجتماعية و�سلوكا مغاير ًا ..يقت�ضي الأمر
عالجها والتخل�ص من �أوبائها ..فهل من �سعي يف اخلري وعودة لتعاليم
ديننا الإ�سالمي احلنيف و�سماحة �شريعتنا ،ودعوة للأخذ ب�أ�سباب
الفالح والنجاح؟
كلنا �أمل ورجاء يف اهلل وتوفيقه� ..إنه �سميع جميب.
((ـهو ةـياوـه )(7
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َ
و�صف �أ�سالفه :بالكثري من امل�آثر والإطراء وحال
�شيخ كبري
من الي�سر والف�ضل ومقام كرمي� ..إال �أن تبدالت الزمن ُي َ�سيرُّ ها رب
العباد والبالد فتبدو التحوالت وي�صري ال�شتات وتتواىل الأحداث..
فكان للطفل من اليتم الأبوي وفقد الأعمام والبعد عن ح�ضانة الأم،
والفراق ،و�صنوف من العنت واجلفاء واملعاناة� ..ألقت بظاللها على
م�سار طفولته وف�صولها ..عا�ش بعيد ًا عن الأهل والبلد ..يف َه ْجرة
بادي ٍة حديثة اال�ستيطان ..قا�سى من �صروف الدهر وجفافه ومعوقاته،
وحال من نظرة الإقالل والتهمي�ش املعنوي.
�إن �شعوره املتنامي بو�ضعه وفقدانه حنان الأبوة ومتع الطفولة،
وما يراه من ارتفاع معنوي لأقرانه ونظرائه ..كل ذلك زاد من حرقة
احلرمان واالنك�سار املعنوي الذي كان يتجدد مبرور الأيام والليايل ..مع
حكايات وخواطر حتكي واقع حال مل�سار م�شبع بالعتمة وتدين الر�ؤى.
نهار بق�سوته ،وليل مدلهم بوح�شته وظلمته ..ميزقهما ومي�ض
برق و�صوت رعد ،ووحدة خميفة ،و�أحداث تروى وق�ص�ص ذعر عن
(مالطفة اجلن والعفاريت ،وعن الوحو�ش ،والذئاب ،والعقارب والهوام
والقوار�ض وغريها من �سوء ت�صرفات �شواذ الب�شر ...الخ) هي حديث
ال�سهرة ..كانت ترويها العجائز ..يتبعها �أحالم و�أوهام وتخيالت..
ُّ
تق�ض امل�ضجع وت�ضاعف الأرق والقلق.
((وخيشلا بعاتمو ،ةلوفطلا ءانع )(8
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كل ليلة كانت ك�أُختها مظلمة ..كان يق�ضيها منفرد ًا داخل غرفة
متهالكة من بناء الطني ..مفرت�ش ًا ب�ساط ًا من ال�صوف على �أر�ض ترابية
�صلبة ..هي ع�شه ومكان راحته وخلوته ..مت�ضي على هذا الفرا�ش �أيام
و�شهور ..دون �أن يجد يد ًا حانية تنظفه� ..أو ُتع ِّر�ضه لل�شم�س ليجف من
بول اعتاد ذلك الطفل ال�صغري �إفراغه من مثانته ليالًُ ..م ْه َم ًال من
العناية ال�صحية ..م�صارع ًا اليتم وفراق الأم ..لينه�ض كل �صباح على
عادته بثوبه ا َ
خل ِلقْ الذي مل يفارق ج�سده منذ �شهور ..م�سرع ًا ممتطي ًا
قدميه احلافيتني �إىل مدر�سة الكتَّاب ..حامال لوح ًا من اخل�شب ..هو
حقيبته وجملة كتبه ودفاتره ..لينتظم على �أر�ض ترابية �ضمن عدد من
الطلبة الذين ُي َ�ش ِّكلون ن�صف دائرة �أمام دكان مطوع الكتَّاب ..الذي
يجمع بني مهمة التدري�س ،ومزاولة البيع وال�شراء يف متجره ..حتى
قرب زوال ال�شم�س ..لي�أخذ اجلميع ف�سحة طويلة ..حيث يذهبون �إىل
منازلهم لتناول �شيء من الغذاء ،وليتناول هو �شيئ ًا من التمر وبقية من
جراد �أو �أقط ،ومن ثم الرجوع ظهر ًا للدرا�سة حتى �أَذان الع�صر ..لي�أتي
دور ح�ضوره لل�سوق التجاري املتوا�ضع حتى قرب الغروب ..فالعودة
للمنزل لتناول طعام الع�شاء ..ثم امل�شاركة يف �إح�ضار الغنم العائدة
من املرعى (عنز و�شاة) يزيد العدد وينق�ص ح�سب ف�صول ال�سنة.
وبعد �صالة الع�شاء يحني وقت اخللود للراحة والنوم مع م�سار تلك
الأحالم التي اعتادها على ذلك الفرا�ش الذي كان مقر ح�ضانته ومكان
ا�سرتخائه (لقد كانت رعايته من ِق َب ِل ويل �أمره– �أخيه لأمه– رعاية
�أبوية حانية� ..أ�سهمت يف توجيهه وتربيته� ..إال �أن الطفولة بحاجة
حلنان وعطف �أُ ٍم� ،أو من يقوم مقامها).

لقد كان له يف هذا امل�سار م�شوار طويل م َّر مبختلف الظروف خالل
�سنوات الطفولة وال�صبا ..من ُيتْم ،و ُب ْعد ،وفقد لوعي ثقايف ،وغياب
عناية �صحية ،وتع ّر�ض لعدد من الأمرا�ض املزمنة ..منها:
عم كافة اجل�سم بالقروح والإفرازات
مر�ض اجلدري الذي ّ
ومالزمة الفرا�ش ،والعالجات البدائية (احلمية ،والكي ،و�أنواع من
�أدوية املخلطات الع�شبية ،وما ُي َ�س ّمى باحلماية من م�ضاعفات املر�ض
«الذوائق» وهي مناذج من الأطعمة ال�سائدة �آنذاكُ ..تعطى يف بداية
املر�ض كي ال ي�ستنكرها اجل�سم فيما لو تناول املري�ض �شيئ ًا منها خالل
مدة املر�ض) �إىل جانب ما ي�ستجد من ن�صائح الن�سوة وا�ستطباباتهن..
هذا املر�ض املر ّوع الذي ح�صد الكثري من الأرواح ،و�سلب الكثريين
حا�سة الب�صر ،وخ ّلف �آثار ًا يف الوجه و�سائر البدن.
تال ذلك مر�ض احل�صبة الذي ي�أتي يف املرحلة الثانية ملر�ض
اجلدري من حيث اخلطورة ومراحل العالج ..ذلك العالج الذي مل ينب
على حتاليل وخمتربات وو�صفات طبية.
جمرد و�صفات واجتهادات تطرح على عواهنها من عامة النا�س..
ال تخلو عند التطبيق من البكرتيا وامللوثات امل�ضاعفة للمر�ض.
ثم التعر�ض ملوجة من الربد ال�شديد التي هي يف حال من عدم وجود
احتياطات وقائية ومالب�س واقية ..الأمر الذي �أدى �إىل مر�ضه ومالزمته
الفرا�ش عدد ًا من ال�شهور ..جاء مع ذلك ا�ستئناف عالجات الكي واحلمية،
وما يطرح على والدته رحمها اهلل من �أل�سنة العامة من مقرتحات عالجية
وا�ست�شهادات وجتارب عن فالن وعالن ..الخ ..تلك كانت حال املجتمع يف
ال�ستينيات من القرن الرابع ع�شر الهجري وما قبله.
((وخيشلا بعاتمو ،ةلوفطلا ءانع )(8
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�إن �شعور الطفل بوحدته ،و�إح�سا�سه بغربته ..جعاله مييل �إىل
االنطواء على نف�سه بني �أقرانه ،و َق َّل َل ذلك من لهوه وم�شاركته الأقران
يف اللعب والرتويح الطفويل عن النف�س ..الأمر الذي و َّل َد لديه ميو ًال
ملجال�سة امل�سنني ،ولعل ذلك �أك�سبه �شيئ ًا من املعارف وزاد من عزوفه
عن �إ�شباع الرغبات النف�سية من �أن�س وا�ستمتاع� ..إىل النظر يف واقع
احلال وما ُيخبئه الدهر ،وكيف له جماراة زمن طويل دون منا�صرة
وم�ساندة خلو�ض غمار حياة توحي له ب�شظف وخوف ووجل.
ومتر الأيام ومت�ضي ال�شهور على هذا املنوال ..يتخللها فرتات فراغ
ي�ؤدي فيها بع�ض املهمات التي تتنا�سب مع قدراته.
�شب عن الطوق و َبل َغ اخلام�سة ع�شرة ..غادر هذا الع�ش
حتى �إذا َّ
م�سافر ًا و�ساعي ًا لطلب الرزق واملعي�شة ..يف ع�صر ُيعاين من ندرة
ال�سيارات وق�سوة املوا�صالت ،وانعدام و�سائل االت�صاالت ،وفقدان
مقومات احلياة ،م�ستقب ًال مرارة الغربة ،والبعد وال�شدة ،والكد والكفاح
يف الغدو والرواح ..ليبد�أ مرحلة جديدة من خالل مزاولة عمل �شاق
وحرفة من �أعمال البناء ،ودوام ُيحدده طلوع ال�شم�س وينتهي بغروبها،
وم�شوار ًا طوي ًال مليئ ًا باملتاعب واملخاوف واملفاج�آت ،ومرور ًا بتجربة
وخربة وتفتق للذهن ،و�سعي ًا لتطوير الذات من خالل درا�سة ليلية،
ودورات تدريبية ،وتدرجات يف �أنواع العمل..يقابل ذلك �صراعات احلياة
بني كيد ومكيدة وتناف�س وتنافر وخالفات ..هي �ش�أ ٌن يواجهه كل متطلع
و�ساع ملكانة اجتماعية بني قومه وع�شريته ..من خالل طريق
لغدٍ واعدٍ ،
اختطه لنف�سه ،وكان ُي َو ِّطن نف�سه على قبول مرارة َ
الذ ّم و�سذاجة النقد،
و�سقط القول والأذى ،وي�صفح عن �أخطاء وتطاول الآخرين.

ويتغنى بقول ال�شاعر:

يا من �أتانا ،بظهر الغيب ،قو ُلهــم ل��و ِ�شئتُ غاظ ْت ُك ُم منا الأقاوي ـ ـ ُل
ل��ك��نْ �أرى �أن يف الأق����وال منق�صة ما مل يكن جلميل القول تفعي ـ ـ ُل

ومتمث ًال بقول ال�شاعر ّ
ب�شار بن ُب ْرد:

�إذا �أنت مل ت�شرب مراراً على القذى ظمئت ،و�أي النا�س ت�صفو م�شاربه

وتقول احلكمة :من �أراد ال�سالمة فليوطن نف�سه على ال�صعاب.
�إن �سبل احلياة مل تكن ممهدة لهذا الفتى ..بل كانت ممتلئة باملعوقات
والتحديات التي ال ح�صر لها من �سوانح :ثقافية ،وعرقية ،ودينية،
ونعرات قبلية ،وتباين يف طرق العي�ش و�إدارة احلياة ،ولعل الإرادة
املفعمة بالإميان هي عماد الرحلة.
لقد �سارت �أموره برتابة من ح�سن �إىل �أح�سن ..باذ ًال ق�صارى
جهده مل�سايرة عوار�ض الزمن وتقلباته من �أحداث وحوادث ومواجهات
و�إفرازات احلياة ومتغرياتها ،والبعد عن مواطن الزلل و�شطحات من
ميول الأنف�س الأ ّمارة بال�سوء ..مهتم ًا مب�سار حياته مقل ًال من �سعيه
وراء متعة زائلة ،و�أُن�س ومل ّذات ..لإميانه ب�أن هناك التزامات وواجبات
هي الأوىل بالعناية واملتابعة (ذاتية وعائلية و�أ�سرية واجتماعية)..
�صارعها لعقود من الزمن.
مد وجزر..
ومت�ضي ال�سنون والأعوام واحلياة بني ٍّ
ثم جتيء مواجهة �أعرا�ض ع�شر ال�سبعني وتبعاتها وما �أفرزه مر�ض
احل�صر و�إجراء عملية لإزالة الربو�ستات ..يليها ُخ َّراج خارجي ُيلزم
((وخيشلا بعاتمو ،ةلوفطلا ءانع )(8
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الفرا�ش بعد �إجراء عملية ناجحة وهلل احلمد ..يعقب ذلك مر�ض غدد
اللمفومة و�إجراء الفحو�صات بعدد من امل�ست�شفيات ،و�أخري ًا املعاجلة
بامل�ست�شفى التخ�ص�صي ،ومرحلة تناول العالج التي �أوجدت �شيئ ًا من
ال�ضجر واملعاناة ،واال�ست�سالم لق�ضاء اهلل ،وم�ست�أنف ًا العالج بعد رحلة
ا�ست�شارية خارج الوطن ..وما ذلك �إال �ش�أن مير به الكثري من خلق اهلل
وقد حتقق له ال�شفاء وهلل احلمد ..ويرجو اهلل �أن ُيح�سن خامتته.
وما �أجمل قول �أبي العتاهية:

�إن��ـ��ا ل��ن��ف��ـ��ـ��رح ب��الأي��ـ��ـ��ـ��ـ��ام نقطـعـهـ ــا وك��ل ي��وم م�ضى يُ��دين م��ن الأج ِ��ل
فاعمل لنف�سك قبل املوت جمتهداً وغاية الربح واخل�سران يف العملِ

هكذا هي احلياة وما ي�صاحب م�ساراتها من �أعرا�ض ونتوءات:
قارئي الكرمي :هذه هي احلياة ..فيها العاقل ذو الر�أي ال�سديد،
فاعل اخلري واملعروف ،جالب ال�سرور للنا�س كل النا�س ،وفيها على
العك�س اجلاهل ذو الر�أي القا�صر وال�شاذ ،وهذا ال�صنف من النا�س
�شوك مبعرث يف الطرقات لتعطيل امل�سرية وتعكري الأمزجة وجلب
ال�شقاء للآخرين.
بالإميان والعمل ي�صل املرء ويحقق مبتغاه وكل �إن�سان �سريدد يف
النهاية مع ال�شاعر قوله:
م�����ش��ي��ن��اه��ا خُ����ط����ى ك���ت���ب���ت ع��ل��ي��ن��ا وم���ن كُ��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه خُ��ط��ى م�شاها

وتلك �أحداث ُ
وخطى ُكتبت َو ِ�سيرَ تتباين ف�صولها بني قوم وقوم،
و�إن�سان و�آخر ،وهذه �سنة اهلل يف خلقه ،و َل َع َّل ُه مع هذا امل�سار حقق �شيئ ًا
مما كان يتطلع �إليه ..حامد ًا و�شاكر ًا اهلل على كرمه وجزيل عطائه.

1426/10/27هـ
( )9سيرة ومسيرة

املج��� ُد بالر َّق ـ ـ ـ ـ��� ِة جمم ـ ــ���وع

والف�ض���ل مرئي وم�س���مـ ـ ــوع

املكارم �صفة �شريفة �شاملة لكرم الأخالق والب�شا�شة وح�سن
التعامل ،والبذل والعطاء والت�سامح والتنازل ،والبعد عن مواطن الزلل
و�س ْقط الأمور.
َ
والدنيا معرب بني طرفني -خروج من رحم ،وولوج يف حلد -واحلياة
واملوت رحلة كل كائن حي على هذه الأر�ض ،وقد َم َّيزَ اهلل بني الب�شر
وخ�صهم بعقول وعلوم ور�ساالت ..فمنهم �شقي ُمتَّبع لهواه ،ومنهم
�سعيد م�صلح يف دنياه ،وعامل لآخرته ،والفائز من جمع بني الف�ضيلتني
يف حياته وبعد املمات ..قال اهلل تعاىل{ :الَّذِينَ يُنف ُِقونَ فِي السَّرَّاء وَا َّلضرَّاء
وَال ْ َكاظِمِنيَ ال ْ َغي َْظ وَالْعَافِنيَ عَنِ الن ِ
َّاس وَال ّلهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَ }(((.

معلوم �أن العمل النبيل كفاح ور�ؤى ،وجهد وبناء ،وم�شورة ون�صيحة
تهدى ،و�سلوك �سوي ُيقتدى ،وما ذلك �إال نهج تربوي وتوجيه رباين..
يع�شقهما ذوو الأرواح الطيبة و�أ�صحاب القلوب الرحيمة ،وهذا م�سلك
يهبه اهلل عز وجل ملن ارت�ضى من خلقه ..ممن منحهم اهلل كرم الطبع
واملروءة ،وال�صرب والفداء ،وحتمل الأذى ..لي�صبح ما يالقونه من واقع
م�ألوف �سبي ًال �إىل احتمالٍ للقذائف من خلف ال�صفوف ،وتلك قيمة
التميز ،ولكل جناح ثمن.
((( �سورة �آل عمران الآية (.)134
((يسمو ةريس )(9
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زارين ذات م�ساء رجل قادم من ال�شمال ن�أت به الغربة خارج
الوطن ردح ًا من الزمن ..كانت يل معه خاللها عالقة معرفة وتوا�صل،
و�أخذ ي�شكو ويتربم من معاناة ذوي قربى ومعارف ورفقة ،وي�سرد
مواقف �إن�سانية له يف خمتلف الأوجه مادية ومعنوية� ..إال �أنني مل �أكن
على بينة من �أمره ..غري �أن معلوماتي عنه ت�ؤكد ح�سن �سريته وتوا�ضعه
وحكمته و�صربه.
�أخذت �أ�ستمع �إليه ..م�شجع ًا له ليف�ضي ما يف خمزونه من �آالم
موجعة ،ومل يكن يل من م�شاطرة �إال قول ال�شاعر:
ِ
اجل����واب ج��واب��ا
�أول���ي���ت���ه م��ن��ـ��ي ال�����س��ك��ـ��وت ،ورمب��ـ��ـ��ا ك���ان ال�����س��ك��وت ع��ن

وما �شكواه� ..إال �ش�أن م�ألوف لكثري من الب�شر ،وابتالء وامتحان
لذوي املكارم الإن�سانية ..ممن تهون عليهم يف املعايل نفو�سهم.
�شاءت �إرادة اهلل �أن ينتقل �إىل العا�صمة مدينة الريا�ض يف ظل
وجلد ،و�صار له فيها حت�صيل علمي وكفاح
ظروف �صعبة حتملها ب�صرب َ
عملي ..حتى احتل من�صب ًا مرموق ًا ..ثم عني ممث ًال لبالده خارج الوطن،
وقد كرث خطاب وده ،وتو�سعة عالقاته و�شاع ذكره ،و�أ�صبح له ا�ستمتاع
ال�سري لنخبة من الف�ضالء ممن َر َّو�ضوا
مبروياته التاريخية ،وهكذا هي ِّ
النف�س وتقبلوا الأخطاء ،وتلم�سوا العذر ملناوئيهم يف �أ�سباب ال�سخط
والنفور.
وقد يت�ساءل مت�سائل :ملاذا هذا النفور ،وكيف يكون ال�صرب على
الأذى ..لقاء ما يبذل من جهد تطوعي وعطاء؟

�س�ؤال بريء طاهر ،وتقول التجربة� :إنها ِ�سيرَ درجت عليها �شريحة
من �أمم �سلفت ،و�أجيال خلت ،وم�آثر تروى هنا وهناك ،و�شواهد �أثبتها
التاريخ ..لذا على �سعاة اخلري �أن يلتم�سوا لغري الأ�سوياء من الب�شر
العذر لواقع حالهم ،وق�صر تفكريهم ،وغلبة الهوى على �أمرهم،
وي�سايروا بع�ضهم ،ويتجاوزوا عن هفوات البع�ض الآخر.
يقول ال�شاعر:

ف��م��ا ق��ت��ل ال�����س��ف��اه��ة م��ث��ل حـل ــم ي���ع���ود ب���ه ع��ل��ى اجل���ه���ل احل��ل��ي��ـ��ـ��ـ�� ُم
ف�ل�ا ت�����س��ف��ه وال ت��ف��ح�����ش ب��غ��ي��ـ��ـ��ـ ٍ��ظ ع��ل��ى �أح�����د ف������إن ال��ف��ح��ـ��ـ��ـ�����ش ل��ـ��ـ��ـ��و ُم
وال ت��ق��ط��ـ��ع �أخ��������اك لأي ذن��ـ��ـ��ـ��ب ف������إن ال���ذن���ب ي��غ��ف��ـ��ـ��ـ��ره ال��ك��ري��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُم

�إن بناء املجتمعات وال�شعوب ..ال يتم �إال بالعمل الد�ؤوب ،وبالفكر
والعطاء ،وبالت�سامح والتنازل ،وبالوحدة واالحتاد ،وبالرتابط والتعاون،
وقيام كل بواجبه وح�سب قدراته و�إمكاناته ،وما الفرد والأ�سرة� ..إال
لبنة من َل ِبنات املجتمع الذي ي�شد بع�ضه بع�ض ًا ،وتلك حال الغالبية من
الأمم يف التح�صيل والبناء والتطلع لغدٍ م�شرقٍ جميل.
وب�إلقاء نظرة فاح�صة على واقع حال جمتمعنا يف اململكة العربية
ال�سعودية ..جند وهلل احلمد :اجلمعيات اخلريية ،وامل�ؤ�س�سات التعاونية،
والأعمال الإن�سانية التطوعية ،واملنتديات التوجيهية ،و�إن كان لكل
جمتمع �شواذ ..ف�إن �أهل اخلري كرث ،وال�ساعني �إليه �أكرث والغلبة لأهل
اخلري ب�إذن اهلل.
ن�شكر اهلل على نعمة الأمن والأمان ،ورغد العي�ش واال�ستقرار..
اللهم اجعلنا من ال�شاكرين الذاكرين (فبال�شكر تدوم النعم).
و �صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
((يسمو ةريس )(9
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لمِ َ ت�شتكي وت��ق��ول �إن��ـ��ـ��ـ��ك ُم ـ ـ ْعد ُم
ول���ك احل��ق��ول وزه���ره���ا و�أري��ـ��ج��ه��ا
وامل������اء ح��ـ��ـ��ول��ك ف�����ض�� ٌة رق��ـ��ـ��ـ��ـ��راق��ـ�� ٌة
ان��ظ��ر فما زال���ت تطل م��ن الثـرى

والأر���ضُ ِم َ
لكك وال�سما والأن ـجـ ُم
ون�سي ــمها وال��ب��ـ��ـ��ـ��ل��ب��ل املتـ ـ ـ ــرمن
وال�شم�س فوقك ع�سجد يت�ض ـ ــر ُم
���ص��ـ��ـ��ـ��و ٌر ت��ك��ـ��ـ��ـ��اد حل�سنها تتكـ ـ ـ ـ َّل ُم
�إيليا �أبو ما�ضي

كنت يف زيارة ل�صديق امتدت �صداقته منذ ال�صبا ،وكانت يل
معه ذكريات ومواقف ،ووجدته يف حال من ال�ضجر والتربم من و�ضعه
وو�ضع �أبنائه ،و�شكواه التي ال تنقطع على ما هم عليه من �شطحات
و�سهر وتباين يف الر�ؤى ،وتق�صري يف �أداء واجب ،وقلة يف التح�صيل
العلمي ،ووقوعهم يف �أحداث وحوادث ..الخ.
فما كان مني �إ ّال تهدئته والتخفيف من روعه ،و�ضرب �أمثلة له من
هنا وهناك ،وبعد توديعي له �أخذت �أ�ستعيد �شريط ًا من َم َ�سا ٍر كان يل
وله ولزمالء كله حافل مبعطيات ِ
و�سيرَ جميلة ..رغم ما يعتورهما من
معوقات ،وما دافعه من �شكواه �إال قول ال�شاعر:
وال بد من �شكوى �إىل ذي م��روءة يوا�سيك �أو ُي ْ�سليك �أو يتوج ـ ـ ـ ُع

((1ــــــــش )(10
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وتذكرت �أن دوافع اجلزع والفزع ،والت�شكي من حوادث الزمن
وتقلباته� ..أمو ٌر ُتنايف �أخالقيات الإ�سالم ،وتعار�ض الت�سليم لق�ضاء
اهلل ،و�أن التوجع ال ُيغري واقع حال وال يجلب �إ ّال ال�شماتة و�سوء العاقبة.
وما الثبات عند نوائب الدهر ووقوع امل�صائب ،والكوارث ،واملفاج�آت
املحزنة وامل�ؤملة� ..إال من قوة الإميان ،ورباطة اجل�أ�ش ..يهبها اهلل ملن
�شاء من خلقه.
	�إن الت�شكي من عوار�ض جارحة� ،أو فوات م�صلحة مادية� ،أو
تربم من معاناة عوائق طموح� ،أو اخلوف من البقاء خلف ال�صفوف..
�إثر نومة غافل� ،أو رغبة جاهل� ،أو غفوة �شاب �سارح� ،أو �إ�شباع رغبات
زائلة ..كل ذلك جحود ونكران لف�ضائل ال حت�صى ..فال �شكوى �إال هلل،
وال �شكوى مع الأمن والأمان وال�صحة يف الأبدان ..بل ال�شكر هلل عز
�ش�أنه واحلمد له على كل حال.
فهل لنا �أن ن�سعى حل�سن تربية وتوجيه ،و ُن َو ِّطن �أنف�سنا ونرو�ضها،
ونتق َّبل �أي حدث ،ونتحلى بال�صرب والر�ضا ،وال�شكر والثناء ،ون�أخذ
باحلكمة ومروياتها.
ومن �أقوال ال�شعراء يف ذلك:
ال
ال ترى الوجـود ج ــمي ـ ـ ً
�أي���ه���ا ال�����ش��ـ��ـ��ـ��ـ��اك��ـ��ـ��ي وم��ـ��ـ��ـ��ا ب��ـ��ـ��ـ��ك دا ٌء كن جـمي ً
*******

�أُعــلل الن ـفــ�س بالآمــال �أرقب ـه ـ ــا ما �أ�ضيق العي�ش لوال ف�سحة الأمـ ِـل
*******

�إن احليــاة لثـوب �ســوف تخـلع ـ ــه وك���ل ث��ـ��ـ��ـ��وب �إذا م��ا َّ
رث ينـ ـ ـ َـخ ِل ُع
*******

ـوب
وال خيـ ــر فيم ــن ال ي َُو ِّطن نف�سـ ــه على نائبات ال��ده��ر ح ـ ـيـن تنـ ُ
*******

ق��د ع�شت يف الدنيا علـ ـ ــى ط ــرق �شتـَّى وقا�سيت فيها اللي َـن والفظعــا

َمن منا من يتعظ و ُيعد الع َّدة و ُيراقب اهلل يف حركاته و�سكناته؟
�أال نرى ما يدور حولنا من حوادث ،وجرائم ،وف�ضائح ،و�سجون،
و�أمرا�ض ،وجنوح �إىل ال�شر وحاجة �إىل لقمة عي�ش� ،أو م�أوى ي�ستظل به،
�أو ك�ساء ي�سرت عورة ،وعائلة فقدت معيلها و�أخرى فقدت مورد عي�شها،
وثالثة تراكمت عليها الديون ،وما �إىل ذلك من حوادث القتل والهدم
والت�شريد ،وحوادث املخدرات واالنزالقات؟
لنحمد اهلل ،ونداوم على �شكره ..جلزيل ف�ضائله وجوده وكرمه،
ونبتهل �إليه �أن يدمي نعمه علينا� ..إنه ويل ذلك والقادر عليه.

((1ــــــــش )(10
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اخلطب ،وتداعت
وع ُظ َم
جار الزمان وع َّز
املطلب ،وجا�شت خواطر َ
ُ
ُ
نفو�س بنكران وجحودُ ..معلن ًة بوقاحة� ..سخط ًا وقنوط ًا ،وم�شهر ًة �سالح
ال�شر والعداء ..دون خجل �أو حياء ..مر�سلة �سهام ًا و�شهب ًا ،وقذائف من
كل حدب و�صوب ..منقادة وراء �ضغائنها ..ف�صار لها �صوالت وجوالت.
ي�ساندها �أعوان �شر و�سوء ..يتوارون وراء ال�سراب وخلف احلجب،
ويتظاهرون بلبا�س و�أثواب م�ستعارة ..يدفعون بتلك النفو�س �إىل متاهات
من الظلم والظلمات ..متجاهلني ف� ً
ضال احتواهم ،وفي�ض كرم رعاهم
من �أمن و�أمان ،ورغد عي�ش وكيان ،وعدل وتعليم ،و�صحة وبناء ،وما
ُيقابلون به من �سماحة وجتاوز.
�أما كان الأحرى بهذه النفو�س �أن ت�شكر وحتمد اهلل على ما �آتاها
وترعوي وتن�أى بنف�سها ،وترب�أ بحالها ،وتوفر جهد ًا تبذله يف م�ضايقة،
و�سعي ًا يف ذم وقدح وجناية ..لت�سرت عورتها ،وتغطي َخ َبثَ �إفرازاتها.
ولعل ال�شاعر �أ�صاب بقوله:

��ص��اب وعلق ُم
وك���م م��ن لئـيـ ـ ــم ود �أين �شتمــته ول��و �أ َّن �شتمي فـيه � ٌ
و َلل َكـ ـ ُّـف ع ــن �شتم اللئيم تكرماً �أ���ض��ر ل��ه م��ن �شتــمه حـيـن ي�شتـ ـ ُم

ويقول �آخر:

قل ما ب��دا لك من زور وم��ن ٍ
كذب حلمي �أ���ص�� ٌم وم���ا �أُذين ِب�صـ ـ ـ َّما ِء
((1جو ناركن )(11
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يا �سبحان اهلل ..ما هذا العبث من هذه النفو�س ال�شريرة وماذا
دهاها؟ وما الذي يجعلها تتخذ هذا املنحنى ،وت�سعى لتك�سري جماديفها،
وتتفانى يف �سبيل الهدم والتقوي�ض ،والقطيعة والبغ�ض ال�شديد ،وت�صبح
معول هدم وتخريب لكيانها ،وعامل ت�شتيت ملجرى حياتها ..دون خجل
�أو حياء� ،أو خمافة من اهلل بنذر �سخط و�سوء عاقبة.
وقدمي ًا قيل:

و�أَ�����س����و�أ �أي�����ام ال��ف��ت��ى ي����وم ال ي��رى ل����ه �أح���������داً يُ��������زري ع���ل���ي���ه ويُ���ن��� ِك���ر

�إن غريزة ال�شر ت�ستحكم لدى بع�ض الب�شر ك�سلطان جائرَ ..يعمي
الأب�صار وي�سيطر على امل�شاعر والأحا�سي�س ،ويجعل املرء مرتع ًا لدوامة
من املعاناة النف�سية القا�سية فيتخذ �سلوك ًا منحرف ًا وطريق ًا مغاير ًا..
يتنافى مع �أخالقيات قومه وع�شريته ،وهذه حال الدنيا التي هي دار
ابتالء.
قال ال�شاعر:

ق���د ي��ب��ت��ل��ى امل�����رء يف �أي������ام حمنته حتى يرى ح�سناً ما لي�س با َ
حل َ�س ِن

لكن امل�صيبة هي �أن ت�صطنع معروف ًا وت�سديه �إىل �شخ�ص حت�سبه
من �أهل اخلري ف�إذا هو لئيم حاقد يجازي بالإ�ساءة على الإح�سان ،كنت
حت�سبه خ ًال خلي ًال ف�إذا به خائن غادر ..ال جتد قبالة هذه احلالة �إال �أن
تردد مع ال�شاعر قوله:
وال خ��ي�ر يف ِخ ٍّ
������ل ي���خ���ون خ��ل��ي��ل��ه ويلـقــاه م��ن بعـد امل���ـ َ���و َّد ِة باجلـفـ ــا
ويُ��ن��ك��ر ع��ي�����ش��اً ق���د ت��ق��ـ��ادم عه ــده و ُيظهر �سراً كان بالأم�س قد خفا

رحم اهلل ال�شافعي عندما قال� :أ�صل كل عداوة ..ا�صطناع املعروف
�إىل اللئام.
وموا�سا ًة للنف�س وتعزية لها دعني �أيها القارئ �أُ ُّ�سر ببع�ض ما قيل يف
احلقد واحلاقد:
(احلقد :طاقة �آخذة يف اال�ست�شراء والتمدد ..تق�ضي على ما تبقى
من ج�سد احلاقد  -روحه ،عقله ،حالته النف�سية.
احلاقد :ي�أكل هد�أة نف�سه ،واطمئنانه ،وراحته ،ور�ضاه ..في�ضطرب
كيمياء املخ لديه حتى تتداعى �صحته ..فيعرتيه القلق والأرق ،وال يجد
يف الفرا�ش دفئ ًا وال للطعام َّلذة وال لل�شراب رواء.
ترى احلاقد يف حميط عمله ينظر �إىل زميله وهو يف حركة دائبة،
ون�شاط م�ستمر ،وعطاء ال ين�ضب ،ولأنه لي�س كذلك يعرتي قلبه احلقد،
ويتولد عنده احل�سد ..في�صل ليله بنهاره ال يفكر �إال بتدبري املكايد
ب�أنواعها وال ي�شفى غليله �إال �أن يرى هذا الزميل منتك�س ًا).

((1جو ناركن )(11
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�أمر طبيعي وطبيعي جد ًا �أن ترى بني النا�س ال�صالح والطالح،
واملح�سن وامل�سيء ،واخليرّ وال�شرير ،ولو ُخ رِّي الإن�سان العاقل..
الختار لنف�سه �أن يكون من ال�صاحلني املح�سنني اخليرّ ين ،و�أن يبتعد
عن الطاحلني امل�سيئني ال�شريرين ..و�أ ّنى يتي�سر للمرء �أن تتحقق
�أمانيه يف كل فرتة من زمان حياته ويف كل موقع ترمي به احلياة يف
خمتلف الظروف.
ال �شك �أن احل�سد والغرية ظاهرتان موجودتان منذ الأزل يف جميع
املجتمعات ،اّ
وال ملا كانت هاتان اللفظتان مكتوبتان يف قوامي�س الأمم
املختلفة ُلغاتها ،وال�س�ؤال املطروح :ملاذا الأفا�ضل كل الأفا�ضل يكرهون
احل�سد والغرية؟ وملاذا تعترب هاتان الظاهرتان من �إفرازات ال�شر التي
ُي ْبتلى بها ال�صاحلون يف كل زمان ومكان؟!
�إن النفو�س الب�شرية جمبولة على اخلري وفيها �شر �أو بع�ض �شر..
والإن�سان ال�صالح هو الذي يحاول دائم ًا �أن ي�صقل نف�سه و�أن ي�صفـّيها
من براثن ال�شر ،ولكن هل ي�ستطيع نبذ ال�شر دائم ًا �أو �أحيان ًا �أم يعجز
هنا ويق�صر باعه هناك؟ الأمور ن�سبية.
امل�ؤكد �أن بع�ض �ضعاف النفو�س� ،ضعاف الإميان ممن تغلي يف
�صدورهم وتت�صارع معارك الغرية واحل�سد ..موجودون منذ عهد �أبي
((1لاو ةريغلا )(12
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الب�شر �آدم عليه ال�سالم عندما قتل قابيل هابيل ب�سبب احل�سد والغرية
ولذا قيل( :وقدمي ًا كان يف النا�س احل�سد).
ويف التنزيل الكرمي قال تعاىل:

{ َأمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَ َلى مَا َآتاهُمُ ال ّلهُ مِن َف ْضلِهِ}(((.

يطيب يل �أن �أذكر �أن التناف�س يف اخلري ال ي�سمى ح�سد ًا فقد قال
جل �ش�أنه:
{وَفِي َذلِكَ َفلْيَ َتنَا َف ِس الْمُ َتنَافِسُونَ}(((.

التناف�س يف احلكمة جميل وتعلم احلكمة جميل �أي�ض ًا ،والتناف�س
يف الإنفاق طيب ،وطيب جد ًا ،ولقد اتفق البخاري وم�سلم على ن�ص
احلديث الآتي( :ال ح�سد �إال يف اثنتني :رجل �آتاه اهلل ما ًال ف�س ّلطه على
َه َل َكته يف احلق ،ورجل �آتاه اهلل احلكمة فهو يق�ضي بها ويعلمها) واملراد
باحل�سد هنا الغبطة وهي مت ّني املثل ..ال زوال النعمة عن الآخر.
وقد ي�س�أل �سائل :ماذا نفعل باحل�سود املتمني ال�شر للمح�سود،
فنقول للمح�سود� :أ�صرب وال جتزع ونن�صحه ب�أن يردد قول القائل:

�أ�������ص���ب��ر ع����ل����ى ح�������س���د احل���������س����و ِد ف�������������������������إن �������������ص������ب�����رك ق�������ات�������ل�������ه
ف��������ال��������ن��������ار ت������������أك�����������ل ب����ع���������ض����ه����ا �إن مل جت�����������د م�����������ا ت�������أك������ل������ه

لعلي ما �أطيل على القارئ �أي�ض ًا �أن �أذكر الأبيات التالية ففيها
َّ
�إ�ضافة على الفائدة متعة وم�سالة وموا�ساة للمح�سود وللقارئ �سواء
ب�سواء ،وتن�سب هذه الأبيات للطغرائي:
((( �سورة الن�ساء �آية (.)54
((( �سورة املطففني �آية (.)26

َج ِام ْل عَ��د َّو َك َما ْا�س َت َط ْعـ ـ ــتَ ف�إ َّن ُه
واح َذ ْر َح�سُود ََك ما ْا�س َتط ْع ــتَ ف�إ َّن ُه
ْ
�إ َّن احلـ َــ�س ـُ ــو َد و� ْإن �أ َر َ
اك ت��ـ��ـ��ودداً
ول��ـ��ـ��ـ��ربمَّ َ ��ا َر� ِ���ض َ���ي ال�� َع��ـ��ـ�� ُد ُّو �إذا َر�أَى
و ِر َ�ضا ا َ
حل�سُو ِد َز َو ُال ِن ْع َم ِت َك التي
فا�صبرِ ْ عَلى َغ ْي ِظ ا َ
حل�سـ ــو ِد َف َنا ُر ُه
ْ
َت�ضفُو عَلى امل َ ْ��ح�����سُ��و ِد نع ـ ــم ُة ر ِّب�� ِه

بال ِّر ِ
فق ُي ْط َم ُع يف � َ��ص�لا ِح ال َف ِا�س ِد
فلي�س َع ْنـ ـ َـك َب�� َرا ِق ِ��د
� ْإن نمِ ْ��تَ عن ُه َ
منـ ـْـه �أ� َ��ض�� ُّر م َ��ن ال َعـ ـ ـ ُد ِّو احل��ا ِق ِ��د
َ
منك ا َ
ف�صا َر َغ�ْي�رْ َ ُم َع ــا ِن ِد
جلمي َل َ
�أُوت َي َتـ ـ ـ ــها م���نْ َط���ـ���ا ِر ٍف �أ ْو ت��ـ��ا ِل ِ��د
َت�� ْر ِم��ي َح�شا ُه ِبالعـ ـَ َذ ِاب ا َ
خل ـ ــا ِل ِد
حلـ ـ ـ ِ
���ذوب م��ن ك�� َم ٍ��د فُ����ؤا ُد ا َ
ـا�س ِد
وي ُ

هذه حال اخلريين من بني الب�شر تتفاعل نفو�سهم لدوافع اخلري،
وتعلو �أ�صواتهم وت�صفو �أفكارهم ،وتتكاثر الأفكار ..مزدحمة يف
املخيلة ..حمدثة �صخب ًا و�ضجيج ًا ،وجمي ًال من الت�أمالت والأماين..
محُ َ ِّلق ًة يف الآفاقِ ..لترَ ْ�سم خطط ًا اجتماعية من التطلعات والأحالم..
التي ي�ستح�سنها ويباركها �أهل اخلري ،وما هي �إال �أ�شواط من اخلطوات
املوزونة ..حتى ت�صطدم كل هذه الأمور الطيبة بواقع مرير� ..أبطاله
ذوو نفور و�شرور.
مفرزة تخاذ ًال وتراجع ًا ،وانزالق ًا ملنحدرات من الهبوط ،واحلجج
الواهية واملغالطات ،وت�سفيه �آراء الآخرين ..بعناد و�إ�صرار ومكابرة،
وتزكية للنف�س و�أفعالها ،وجعل الأطراف الأخرى �شماعة لأخطائهم
وجتاوزاتهم ..الخ.
وقدمي ًا قال امر�ؤ القي�س:
ومهما تكن عند ٍ
امرئ من خليق ٍة و�إن خالها تخفى على النا�س ُتعلمِ

((1لاو ةريغلا )(12
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�إنهم فئات من الب�شر ع�شع�شت يف نفو�سهم رذيلة الغرية واحل�سد،
خبط ع�شواء ..دون �إدراك ملحذور وال لبواطن �أمور ،وملا �سيح�صدونه
وغم وخ�سران ،متجاهلني نظرات املجتمع التي �ستالحقهم
هم ٍ
من ٍ
منذرة حمذرة من �سفاهاتهم.
وا�سمحوا يل �أن �أختم هذه اخلاطرة ببع�ض م�أثورات وردت عن
الأقدمني فيها من الفائدة واحلكمة ال�شيء الكثري:
قيل لك�سرى� :أي النا�س �أحب �إليك �أن يكون عاقالً .قال :عدوي.
قيل و َمل .قال لأنه �إذا كان عاق ًال كنت منه يف عافية و�أمن .وقال �آخر:
كونوا من املرء املدغل �أخوف من الكا�شح املعلن ..ف�إن مداراة �أهل العلل
الظاهرة �أهون من مداراة ما خفي وبطن .وقال ثالث� :إ َّياك �أن تعادي
من �إذا �شاء طرح ثيابه ،ودخل مع الوايل يف حلافه.
�أما �أبو العتاهية فرمبا اعترب احل�سود عدو ًا وطلب �إليك �أن تكيد له
قبل �أن يحيك لك كل كيد مع �أنه ن�صحك بتجنب القبيح و�أن تزيد من
فعالك احل�سنة:
ت���ن���ح ع�����ن ال���ق���ب���ي���ح وال َت�����ـ�����ـ����� ِر ْد ُه وم�������ن �أول�����ي�����ت�����ه ح���������س����ن����اً َف�����������ز ْد ُه
����س���ت���ل���ق���ى م�����ن ع���������دوك ك�����ل ك��ي��د �إذا ك��������اد ال������ع������دو ومل َت������� ِك������� ْد ُه

ويقول �شاعر �آخر:

ومن ذا الذي يدري مبا فيه من ِ
جهل يرى النا�س �ض ً
الال ولي�س مبهتدي

و�آخر يقول:

ال تعذليه ف��ـ��ـ��ـ���إن ال��ع��ـ��ـ��ذل ي ـ ــولعه قـد ِ
قلت حـق ـاً ولكـن لي�س ي�سـمعـه

نعم ..العذل يولعهم ،واحلق لن ي�سمعوه ..كيف بهم وقد ت�أ�صلت
فيهم هذه الغريزة وال�صفة ال�شريرة ،و�أ�صبحوا رهن �أحقاد ..مك�شرين
عن الأنياب� ..شغلهم ال�شاغل نقد هدام ،و�إر�سال قذائف ال�سخط التي
تنم عن جهل وعن عدم ر�ضا ..و�صدق القائل( :ومن ذا الذي ير�ضى �أو
يدري مبا فيه من جهل).
دعوة �صادقة من �أعماق القلب �إليه �سبحانه �أن ي�صلح احلال و�أن
يهدي النفو�س ال�شاردة التي مل تتعظ بقول ر�سولنا عليه ال�سالم (�إمنا
ي�أكل الذئب من الغنم القا�صية) ..ونداء بعد نداء �إىل ه�ؤالء لل�سعي
جلمع الكلمة ووحدة ال�صف والهدف ،وال�سمو باخللق ،وح�سن التعامل،
واحرتام الآخر وم�ساعدة ال�ضعفاء بكل الإمكانيات املتاحة ،وااللتزام
بالواجب لي�صبح املجتمع �أقوى تالحم ًا وتراحم ًا بعيد ًا عن كل �إ�سفاف
متجنب ًا ال�سقوط يف الوحل ،وبذلك تتحقق ال�سمعة الطيبة للفرد
واملجتمع وتخلد ذكرى الأفذاذ من بني وطني و�سي�صبحون القدوة
ال�صاحلة لقادم الأجيال �إن �شاء اهلل.

((1لاو ةريغلا )(12
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احلياة ميدان عي�ش ومتاع ،و�سباق يف التح�صيل ،و�شقاء و�سعادة،
و�صحة واعتالل ،وفقر وغنى ،وطموح وخمول ،وتنافر وتقارب ،وو ٌد
أمن وخوفِ ،
وكره ،و� ٌ
و�س ْل ٌم وحرب ،واختالف ووفاق ..فيها من التماثل
والت�ضاد ما يحيرّ الألباب� ..أدرك �صاحبنا كل هذا فنظر واعترب.
احت�ضنته ال�صحراء ِب َح ِّرها وبردها ،وعوا�صفها وهدوئهاِ ،
وح ّلها
وترحالها ..حتيط به الأودية واجلبال ..يتعامل مع املا�شية يف غدوه
ورواحه .ي�سعد يف ليله ب�أم �شغوف حنون ،وي�شقى يف نهاره ب�أب فظ
حري�ص عجول ،وهذا ديدنه يف �شتائه و�صيفه ويف باقي ف�صول ال�سنة.
�شاقه َخبرَ ُ املدينة ..بعمارتها وتحَ َ ُّ�ضرها ،ومفاتنها الرباقة ..فقرر
الفرار �إليها وقد �ساعده على ذلك �أحد �أقرانه ..ف�شاهد ما ُيذكر من
مظاهر تختلف عن حياة البادية القا�سية التي مار�س فيها �شظف العي�ش
والفقر والتعب اجل�سمي حلد الإنهاك�َ .س َّر ُه منظر النخيل والأ�شجار
وجداول املياه والتجارة والراحة البدنية ومتعة العي�ش ..الخ� ..إال �أنه
وجد يف املدينة الكدر وال�ضجر واملعاناة النف�سية ،وغمو�ض ًا ورموز ًا
وغم ..ف�صار يتذكر املربى مبا فيه
هم ٍّ
تحُ كى وم�شاحنات و�شيئ ًا من ٍّ
من �صفاء ونقاء ،و�أهازيجه اجلميلة يف ال�صحراء فيحن قلبه وتتوق
نف�سه وتتلهف �شوق ًا �إىل �أر�ض تقبلها ال�شم�س يف �أول ال�شروق قبل �أن
مت�س غريها من الأر�ضني حيث البادية تفاخر احلا�ضرة بقولها:
ل��ن��ا ق��ب��ل��ة ال�����ش��م�����س ع��ن��د ال���ب���زوغ ول����ل����ح���������ض����رال����ق����ب����ل����ة ال����ث����ان����ي����ة

((1دهأ ققحت ةيماصع )(13
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ولكنه يف الوقت نف�سه كان يناجي نف�سه ويقول:
مالك وللأحالم لأن من حتقيق الغاية يف املدينة حيث تزاحم الأقدام.
تلك كانت �أمانيه و�شغله ال�شاغل ..رغم ما يواجه يف �سبيلها من
وان�ضم
�صعوبات ومعوقات ..فكان له �أن التحق بوظيفة م�ستخدم
َّ
وح�صل علم ًا ثم ارتقى
للدرا�سة الليلية مثابر ًا ومكافح ًا ،فمحا �أمية َّ
وظيفي ًا ،بقي كذلك� ..إىل �أن احتل مكانة اجتماعية �أهلته لتحقيق �شيء
من املراد وق�ضاء حوائج الق�صاد.
ما كان له �أن ي�صل �إىل ما و�صل �إليه �إال بكفاح وجد واجتهاد وتعب
ما بعده تعب و�شقاء ،وليت الأمر اقت�صر على التعب البدين ،لكن بع�ض
الأقارب والأ�صدقاء واملعارف كانوا يوجهون �إليه �أقذع و�أنفذ �سهام النقد
الهدام فيقول :ما �أهون �إبر النحل وما �أ�سهل لدغ العقارب والأفاعي
�أمام ظلم ذوي القربى.
مع هذا مل يحقد على �أحد بل بقي مغم�ض ًا عينيه عن ال�سقطات
مرتفع ًا عن الغلطات متجاوز ًا الهفوات ما كرب منها وما �صغر ،مت�ساحم ًا
بكل �شجاعة وبراءة وطهارة مردد ًا قوله �سبحانه:

{الَّذِينَ يُنف ُِقونَ فِي السَّرَّاء وَا َّلضرَّاء وَال ْ َكاظِمِنيَ ال ْ َغي َْظ وَالْعَافِنيَ عَنِ الن ِ
َّاس وَال ّلهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِنيَ}(((.

�إن �إميانه هذا �ساعده على حتمل املعاناة وعلى تقبل �صنوف الآالم
املادية منها واملعنوية ،كما �ساعده على التغلب على معظم العوائق،
وعلى التكيف مع املطالب واملخاوف من م�ستجدات احلياة كلما تقدمت

((( �سورة �آل عمران الآية (.)134

به الأيام ،وال يخفى �أن تلك املتطلبات كانت تتفاوت حجم ًا ونوع ًا
ومو�ضوع ًا ،ورغم هذا كان يتقبل قدره ويتكيف مع ظروفه مطمئن ًا
ورا�ضي ًا عما يفعل متمث ًال بقول البارودي:

وم����ن ت���ك ِ���ن ال��ع��ل��ي��ا ُء ه���م��� َة ن��ف��� ِ��س�� ِه فكل ال���ذي يلقاه فــيها محُ َّبـ ـ ـ ُـب
و�إِ ْن �أَن������اَ مل �أُع�����ط امل���ك���ارم حقها ف�ل�ا ع����زين خ����ال وال ���ض��م��ن��ي � ُأب

�إن الرقي و�صعود القمم لي�س �أمر ًا �سه ًال وال متي�سر ًا� ..إال ملن
َي َّ�سره اهلل له ..ممن �ش�أنهم ال�سعي والكفاح ،والتطلع �إىل حتقيق
مكانة اجتماعية الئقة ..بعمل وبناء ،و�صرب وجلد ومثابرة ،وحكمة
و�أناة الطامح ال�صاعد ..ي�سري غري عابئ مبا يعرت�ضه من معوقات
ومتطلبات ،ال تهمه الرتهات وال توقفه معار�ضات املف�سدين ومثريي
الفنت ،بل يوا�صل ال�سري رافع ًا ر�أ�سه ويقول :القافلة ت�سري ..نعم
الطامح ال�صاعد ال يتقهقر وال يرتاجع لأن من ي�سعى بنور ربه يحدو
قافلته وي�صل �إىل غايته متجاوز ًا العقبات وال�صعاب ..تتحطم ال�سهام
الطائ�شة �أمام قدميه من غري �أن ت�ؤذيه ب�إذن اهلل ..وهكذا كان �ش�أن
�صاحبنا الع�صامي.
وبالطبع مل ين�س باديته ورفاقه فيها ذاكر ًا قول ال�شاعر:
�إن ال��� ِك���رام �إذا م��ا �أي�����س��روا ذك���روا من ك��ان ي�ألفهم يف املنزل اخل�شن

ومن هذا املواقف وهذه ال�سريُ ،ي�ست�شهد بها و ُيعترب منها ،وما
�أحرى �شبابنا � اّإل خري معترب ومقتدي.
�أدلنا اهلل على طريق احلق وجعلنا هداة مهتدين.
((1دهأ ققحت ةيماصع )(13
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( )14ركــوب حمــار كان أُمنية

�أق����ول وق���د ن��اح��ت ب��ق��رب��ي حمام ٌة �أي���ا ج��ارت��ا ،ه��ل ت�شعرين بحايل؟

ال�سبعون وما �أدراك ما ال�سبعون ..عدد من ال�سنني املتباينة
مبراحلها وتقلباتها بنزول وارحتال ..خ َّلفها وراء ظهره بحلوها ومرها
و�سرورها ونكدها� ..شاكر ًا اهلل وحامد ًا على مرورها بوافر من ال�صحة
والهناء ،والأمن والأمان.
�إنها حمل ثقيل وم�ؤونة تخطاها م�ستور ًا مرزوق ًا ..م�شحونة
باملتناق�ضات� :سرور و�أ�شجان ،و�صعود ونزول ،ومتقلبات يف الأحوال
والأموال ..متخذ ًا طريق ًا مريح ًا ومنهج ًا جديد ًا من الدعة واال�ستمتاع
و�ساعي ًا يف مناكبها ..يحمد اهلل على �سراها وي�شكره على عقباها.
بعد �أن ق�ضى ليلة هادئة ،وخملد ًا للراحة ،هانئ ًا بالنوم ..غارق ًا
بالأحالم يف ظل �أمن و�أمان وطاعة للرحمن ..تراه ي�ستيقظ قبل �أذان
الفجر ُليهيئ نف�سه للذهاب �إىل امل�سجد كعادته ..لأداء �صالة الفجر
جماعة ،ويف العودة للمنزل يكرر ورده ..يحمد اهلل على ما �أ�ضفاه
عليه من نعم �شتى� ..سابح ًا بخياله م�ستعر�ض ًا �شريط ًا طوي ًال للطفولة
وملا عاي�شه خالل م�سرية حياته ..من �أحداث ومتغريات وتطورات يف
خمتلف املناحي.
((1مُأ ناك راــمح بوــكر)(14
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ينظر حوله فريى يف داره عدد ًا من ال�سيارات داخل منزله..
جتاوزت الع�شر ،ويجول بخياله خارج الدار فتزوده ذاكرته ب�أكرث من
ع�شر �سيارات �أُخرى للأبناء يف منازلهمَ ..ه َّز ُه هذا العدد وارتعد
ج�سمه ،فت�ضرع �إىل اهلل بال�شكر يحمده ويثني عليه ويخ�شى حتول هذه
النعم ال �سمح اهلل.
حال من احلا�ضر املاثل يعي�شه ويرى الكثريين ممن يعرف يتمتعون
مبا و�صف ورمبا ب�أكرث فيبتهل �إىل اهلل �سبحانه بال�شكر ويتمنى لآخرين
مل ي�سعفهم احلظ ب�أن يركبوا ركب النماء والرفاه لتعم النعم على
اجلميع مردد ًا قول املعري:
����ي وال ب����أر����ض���ي ���س��ح��ائ��ب ل��ي�����س ت��ن��ت��ظ��م ال���ب�ل�ادا
ف��ل�ا ه���ط���ل���ت ع����ل ّ

�إنه يرجو اخلري للجميع وي�س�أل النفع للجميع ..لكنه يثوب �إىل
نف�سه م�ؤمن ًا ب�أن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني وهو وحده الذي يرزق
من ي�شاء مبا ي�شاء ..ومع هذا ف�إنه يعود لي�ستعر�ض �شريط املا�ضي.
هذا ال�شريط الزمني منذ ما يزيد على �ستة عقود م�ضت (�أي منذ
العقد ال�سابع للقرن الرابع ع�شر الهجري) حينما كان مي�شي على قدميه
احلافيتني ،وعندما كانت ظروف املعي�شة متدنية ،ويف وقت االنك�سار
املعنوي الذي كان يعاين منه يف ذلك الزمن الذي امتاز بالطهارة
والنقاء وبالقيم اجلليلة والأعراف النبيلة ..كان الزمن �آنذاك ال يكاد
ُي ْط ِم ُع يف امتالك فر�س �أو ذلول ..ولعل �أكرب �أمانيه �آنذاك �أن يركب
حمار ًا ..و�سعيد هو من امتطى حمار ًا واختال على ظهره يف �شوارع
القريةُ ..يباهي به �أقران ًا يغبطونه على مثل هذا املركب ،وقدمي ًا قيل:
(يغبطك على احلمار من ال حمار له).

تلك كانت حال املجتمع يف ذلك الوقت ال�سابق القتناء ال�سيارات
والتمتع بنعمة الكهرباء واملاء داخل البيوت ومظاهر احل�ضارة الأخرى
التي ما عرفناها �إال ب�آالء اهلل والتي �أنعم بها على بالدنا العزيزة بعد رحيل
الكثريين من الآباء والأجداد الذين عا�ش �أغلبهم يف �ضيق ذات اليد.
�إن ركوب حمار واملباهاة على ظهره �أمام النظراء كان �إحدى
�أمنيات ذلك الطفل اليتيم الذي مل ي�سعد بحنان الأبوين وعطفهما،
ويالها من �سعادة وفخر لو امتلك ركوب ًا �أو تي�سر له امتطاء دابة بني
وقت و�آخر ..لي�شبع غرور ًا ويحقق بهرجة وزخرف ًا.
يتذكر املا�ضي القا�سي حتى بخياله الأ�شد ق�سوة فيحمد اهلل على
النعم وي�شكره خا�صة عندما يواجهه الأبناء مبتطلبات من الكماليات
املختلفة كامتالك �سيارات فارهة ذات موديالت حديثة ،وال يكتفون
بذلك بل ي�صنعون �إليها ملحقات للزينة ال ت�ؤدي غر�ض ًا وتكلف املزيد
من املبالغ ناهيك عن طلبات �أخرى ال تنتهي.
�إنَّ تلك النقلة ال�شاملة ملنا�شط احلياة احل�ضارية كافة :من تنمية،
وارتفاع مل�صادر الدخل ،وتعليم و�صحة ،ونه�ضة عمرانية واقت�صادية
واجتماعية� ..صار لها من امل�ؤثرات الإيجابية على �أبناء الوطن ال�شيء
الكثري وهلل احلمد الأمر الذي مل يقابل من الكثريين بال�شكر واالمتنان
وح�سن الرعاية ..وهذا �شيء ينذر مبخاطر و�سوء عاقبة ..حمانا
اهلل من ذلك.
وها نحن اليوم نرى م�ستجدات من خمتلف ال�صنوف مما ل ّذ
وطاب �أنعم اهلل بها على �سكان جزيرة العرب عموم ًا ..حيث ّمت
اكت�شاف الرثوات الطبيعية التي َق َلبت املوازين ،وجعلت بالدنا مق�صد
((1مُأ ناك راــمح بوــكر)(14
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ُك ِل طامع وطامح يف ح�صد مكا�سب ..من خالل خربة وجتارب ناف�سوا
بها املواطنني ..يف ظل �ضلوع كثري من ال�شباب ..يف لهو و�إ�شباع رغبات
و�أن�س وملذات.
حق ًا لن تعود الأيام و�سنتذ َّكرها ونذكرها ..فهل لنا �أن ن�ستيقظ
ونتدارك ما بقى من �أيام ،ونر�سم خطط ًا لأجيال قادمة ..نتطلع �إىل
ذلك بعون من رب العباد ،واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
�أقول حالل على من يقدم خربات وخدمات �أن ي�شاركنا فيما �أنعم
اهلل به علينا ،ولكني يف الوقت نف�سه �أ�ؤكد على نقطة هامة وهي �أن على
�شبابنا �أن ي�صحو من غفوته ويهجر ملذاته و�أن يتقن ما حتتاج �إليه
بالدنا من خدمات تكنولوجية وغريها ليقوم املجتمع بكل فئاته على
قدمني �صلبتني بعيدتني عن �أي انزالق �أو انحراف ..مع هذا ف�إين ال
�أقول �إن الدولة م�س�ؤولة عن كل �شيء ولكن �أ�صحاب العقول النيرّ ة يف
هذا البلد عليهم واجب وطني ال بد من �أدائه من خالل حمالت توعوية
تن ّور �أذهان ال�شباب فيتم احلفاظ على مكت�سبات البالد ..و�أود التنويه
على �أن الرتبية الوطنية تبد�أ من املنزل حيث الوالدان ثم ي�أتي دور
املدر�سة واملجتمع وبت�ضافر اجلهود يتحقق املطلوب ب�إذن اهلل.
يقول �أحدهم:
�إذا ه���� ّب����ت ري�����اح�����ك ف��اغ��ت��ن��م��ه��ا ف����������������إن ل������ك������ل ذاري�����������������ة �����س����ك����ون

ويقول �آخر:
ف�لا تُ���َ��ض�� ِّي��ع �إذا م��ا كُ�� ْن��تَ َذا َر َ�شـ ٍـد بغـفل ٍة منــك �أيام ـاً هي ال�س ـلـوى
ال حاذر بها ال�سهوى
ف��ـ��ل��ن ت��ع��ود ل���ك الأي��ـ��ـ��ـ��ـ��ام ثانيـ ـ ـ ًة ف�إن تكن عاق ً

1427/1/6هـ ـ
( )15رســالة ذات شجون

ذات يوم بعد ع�صرٍ م�صحوب بن�سمات وهواء عليل� ..أخذت به
�أفكاره نحو �أفالك من الر�ؤى والأحالم ،و�أراد �أن ُي َد ِّون خاطرة وردت
يف ذهنه للتو ..ف�أخذ مكان ًا ق�صي ًا بفناء منزله ..قاطعته �صغريته
أبت ملاذا تنتحي يف بع�ض �أيامك بعيد ًا عن جمل�سنا تداعب
بقولها :يا � ِ
قلم ًا وورقة ..ك�أنك تر�سم خطوط ًا �أو كلمات متقاطعة� ..أهذه �سلوتك
وهوايتك؟
�أخذت به ت�سا�ؤالت ابنته م�أخذها ،وثارت يف نف�سه عاطفة الأبوة،
تغالبها الرغبة والبقاء مع ورقته وقلمه لتدوين ما خامر ذهنه من
�أفكار وخواطر.
�أعتذر من ابنته بعد �أن ط ّيب خاطرها و�أعطاها ما ير�ضيها ثم
�أخذ يعمل فكره مت�سائ ًال :ما ذا ع�ساه �أن يقدم من ن�صائح وتوجيهات
لأوالده ول�شباب امل�ستقبل من �أبناء الوطن؟ وتزاحمت اخلواطر فارت�أى
�أن ي�سجل �أنّ لل�شباب حقوق ًا وعليهم واجبات و�أنّ العقل يق�ضي ب�أن ي�ؤدي
املرء ما عليه من واجبات و�أ ّال يلح يف طلب احلقوق ..نعم ،الواجب ي�ؤدى
بال تردد وطلب احلق يكون بالرفق دائم ًا.
والنقطة الثانية التي قفزت �إىل الذهن هي �أنّ املرء مك ّلف بالأمر
باملعروف والنهي عن املنكر وعلى ال�شباب النا�شئ القيام بهذه املهمة
((1ش تاذ ةلاــسر )(15

81

82

عبداهلل بن عبدالمحسن الماضي
خواطر وأحاديث لألبناء

باحلكمة واملوعظة احل�سنة ف�إن هاتني الدعامتني من الأ�س�س املتينة
التي يقوم عليها املجتمع ال�صالح.
ونقطة ثالثة هي غر�س روح الطاعة يف ال�شباب لأولياء �أمورهم
الذين ُي ْ�سدون كل الن�صح لهم ويتمنون لهم حتقيق اخلري يف الدنيا
والآخرة مع �إعالمهم �أن ه�ؤالء ال�شباب الذين يتلقون الرتبية من ذويهم
ومعلميهم اليوم� ،سي�صبحون عما قريب هم املربون وهم املعلمون.
و�أنا �أقول للأبناء وال�شباب� :إن الطموحات كثرية والأفكار متباينة
والرغبات طاغية ،والهوى �أعمى و ُيعمي ولكن ال ي�صح �إال ال�صحيح
فاجلنة حمفوفة باملكارة والنار حمفوفة بال�شهوات وعلى ال�شباب �أن
يعي �أين تذهب به طموحاته و�أين ت�شط به رغائبه ،و�أعرتف لأبنائي
�أي�ض ًا �أن مدافعة ال�شهوات لي�ست �سهلة بل حتتاج �إىل �إرادة و�صرب
واحتمال وتطلع للأف�ضل الأمثل ،والإن�سان العاقل هو الذي يختار لنف�سه
املو�ضع الأح�سن والأجمل.
يقول ال�شاعر:
واع���مُ��� ْر ح��ي��ات��ك يف خ�ير ت��ف��وز به

وال تكن ِ
ال
ب�سفاف الأم���ر من�شغ ً

ويقول �آخر:
م��ن لي�س يهتم يف ع��ـ��ل ٍ��م وم��ع��رف�� ٍة كفاقد العقل ي�أبى الن�صح وال َّر�شدا

نعم :العاقل ميار�س الف�ضائل ويطعن الرذائل ويتم�سك بالأ�سمى،
ويرتفع عن ال�سفا�سف وال�صغائر ..فاحلياة طويلة بالأعمال اجلليلة
ق�صرية بدناياها ..من يل ب�شباب متطلع �إىل م�ستقبل واعد من خالل

م�سار طويل ..زاخر بالقيم ومفعم بالأخالق واالن�ضباط ،وال�سعي
لتحقيق طموحات؟ ماذا ُي ِ�ضري ال�شاب لو جمع بني ف�ضيلتني :التح�صيل
العلمي ،وال�سعي لتحقيق جمد مبكر؟ �أم �أن ر�ؤى ال�شباب للمجد
وال�سعادة ال تكون �إال من خالل جلباب مطرز ،وعمامة مميزة ،و�سيارة
فاخرة ،و�شلة �سهرة ،و�أكلة مطعم معلنة؟
وهكذا كثري من نا�شئة اليوم ي�سعون وراء م�ستجدات املو�ضة..
مهملني كل ما له �صلة بغذاء العقل والروح وطموحات امل�ستقبل..
منح�صر ًة �أفكارهم بغرائز ورغبات ،وا�شتغال مبلهيات تن�شرها هابط
الف�ضائيات و�سوء ا�ستعمال لو�سائل االت�صاالت.
فليعلم النا�شئة �أن ال�سعادة هي يف �إ�سعاد الآخرين من ذوي القربى
وال�ضعفاء و�أ�صحاب احلاجات ممن نعرف ومن ال نعرف ..متى ما
تي�سر ذلك ،و�أن بناء الذات يكمن يف ممار�سة التعليم :قراءة وكتابة
وجمال�سة وم�صاحبة ذوي املعرفة وال�س�ؤدد ،وتجَ َ ُنب مواطن الزلل
ومواقع ال�شبهات ،ولي�س �أجمل من �أن يكون العبد يف عون �أخيه فذاك
هو املجد وذاك هو ال�س�ؤدد.
يقول ال�شاعر:
ك���أنمَّ��ا امل َّ��ج��د مل يخطر بخاطره ف َي ْح َ�س ُب ال ُع ْم َر قد �أُ ْعطي له َه َم َ
ال

�إن املجد مرتقى �صعب ال يتحقق �إال بعزم وت�صميم وبو�ضع خطط
مل�سار جاد يبني عالقات اجتماعية زاخرة بالت�ضحيات التي تعطي وتعطي
وقلي ًال ما ت�أخذ ..عالقات ترعى الأخوة وتتعهدها بعد �أن ت�ساند الوالدين
((1ش تاذ ةلاــسر )(15
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والأقربني ..عالقات ح�ضارية راقية ترنو �إىل الأعلى وترتفع عن الدنايا..
ويف هذا ما فيه من امل�شقة التي لوالها لأ�صبح النا�س كلهم يف منزلة
الف�ضالء ولكن هيهات هيهات ،ورحم اهلل املتنبي حيث قال:
ل����وال امل�����ش��ق��ة ����س���اد ال���ن���ا����س كلهم اجل�������ود ي���ف���ق���ر والإق�������������دام ق��� ّت���ال

نعم� :إن ت�سلق مرتقى املجد �صعب ،و�صعود ال�سلم �شاق لكن الوقوف
ب�أدنى درجاته مذلة ،وال�سقوط منه كارثة ،والطريق حمفوف بالأ�شواك
والأوحال ..لكن لي�س للإن�سان �إال ما �سعى ،و�صدق من قال:
ب��ق��در ال��ك��ـ��ـ��د ت��ـ��ـ ُ�� ْك�� َت��� َ��س ُ��ب الـمعالـي وم��ن طلب ال��ع�لا �سهر الليالـ ـ ــي
وم�����ن رام ال���ع�ل�ا م����ن غ��ي��ـ��ر ك��ـ��ـ ٍ��د �أ�����ض����اع ال��ع��م��ر يف ط��ل��ب امل��ح��ـ��ـ��ـ��ـ ِ
��ال

�أال فانه�ض �أيها ال�شباب النا�شئ وانف�ض عن العني الكرى ..الأمل
فيك كبري والأمل �أن ت�سمع ن�صيحة حمب �أكرب ..وفقك اهلل ورعاك.
بعد �أن �أفرغت هذه ال�شحنات من اخلاطرات عدت ل�صغريتي
�أالعبها و�أ�شمها حماو ًال ر�سم االبت�سامة على �شفتيها ،وتذكرت حينئذ
قول البدوية وهي تالعب وليدها وت�شمه:
ي��������ا ح�������ب�������ذا ري����������ح ال�������ول������� ْد
�أه�����������������ك�����������������ذا ك���������������ل ول��������������� ْد

ري�������ح اخل������زام������ى يف ال���ب���ل��� ْد
�أم مل ي����ل����د ق����ب����ل����ي �أح�������� ْد

1427/1/20ه ـ
( )16عاطفة األبوة

�سرية وم�سرية ،ومعركة حياة ،وطول زمن ،وتباين يف تقلبات الأيام
وال�شهور ،وال�سنني ،وجتارب مت ّر ،ومد وجزر ،و�صعود ونزول ،وارحتال
وا�ستقرار ،وهكذا حياة كل �إن�سان مع تباين يف امل�سار ولكلٍ نهج ومنهاج.
لقد كان له ولقومه م�ساع حثيثة للوحدة و ّمل ال�شمل والبناء من
خالل �سلوك ُطرق وعرة مليئة بالأ�شواك والتعرجات واملتناق�ضات،
وما �أ�شق الطريق وما �أ�صعب املرتقى ..لكن ما �أهون املبذول يف �سبيل
حتقيق الغاية النبيلة:
و�أ�صرب ،ما مل ُيح�سب ال�صرب ذلة و�أل���ب�������س ،ل��ل��م��ذم��وم ح��ل��ـ��ة ح��ام��ـ��ـ ِ��د

و َب ْعد العناء ،والكد وال�شح والكفاح ،وجتاوز مراحل الت�أ�سي�س..
حتط بهم الرحال ،ويطيب لهم املقام ،ويمُ تَّع القوم ب�أمن و�أمان ،ورخاء
وا�ستقرار� ..أمور تتطلب �شكر البارئ على ما �أنعم و�صدق اهلل حيث
قالَ } :و َق ِلي ٌل ِّمنْ ِع َبا ِد َي َّ
ال�ش ُكو ُر{(((.
فالبع�ض ت�أخذه مغريات احلياة ورغد العي�ش وامللذات ..فت ُْدخلهم
يف �سكرات الأحالم و�إ�شباع الرغبات ..متنا�سني �صح ًة يرفلون فيها،
و ِن َعم ًا ي�ستمتعون بها ..متغافلني عن مفاج�آت ،وخماوف و�سوء عاقبة..
حمانا اهلل ووقانا ال�شرور.
((( �سورة �سب�أ �آية (.)13
((1لا ةفطاع )(16
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هكذا النا�س بني عاقل �شاكر مت�أمل ،وجاهل طائ�ش متعجل ،وغافل
�سارح متطفل ،والكل يتغنى بالطموح والعال وارتقاء ال�سلم ،وما هي �إال
�أمنيات وتطلعات ..دون �إدراك لأبعاد خماطر وبعد م�سافات ،وتبعات
مل�ساع من مقت�ضيات ال�سلوك والنهج القومي ..ال ي�سلكها �إال من يتمتع
وج َلد ،و�إنفاق مال وبذل جهد ووقت ،مع فطنة وتغافل،
بحلم و�صرب َ
ومد ج�سور مع القريب والبعيد وال�صغري والكبري ..يتوج هذا وذاك
طيب الكلمة ،وح�سن التعامل ،وحتمل الأذى وتفادي الأخطاء ،وعدم
االنفعال ،وممار�سة ف�ضيلة الت�سامح.
ملاذا ال نتمثل قول ال�شاعر:
وعا�شر مبعروف و�سامح من اعتدى وج�����ادل ول��ك��ن ب��ال��ت��ي ه���ي �أح��� ُ
��س��ن

وملاذا ال نعي ِحكم احلكماء :من علت همته كرثت همومه ،ومهلكة
املرء حدة طبعه ،واملورد العذب كثري الزحام ،ومنقبة الإن�سان حتت
ل�سانه ،وما ندم من �سكت.
جا�شت �أفكاره وثارت خماوفه وتطلع �إىل �آفاق بعيدة م�سرتجع ًا
موروثات من القيم واملواقف النبيلة و�أ�ضدادها مثل �سقطات الفكر
واهتم لولده كيف �سيكون
و�سوء املعاملة والأخالق ..فخامرته الو�ساو�س ّ
م�ساره يف هذا البحر اللجي ..فكتب اليه العجالة التالية:
االبن العزيز :ما �أكرث ِ
احلكم وال ِعرب ،ولكن ما �أقل االعتبار ..لقد هدانا
اهلل عز وجل لفعل كل خري يحقق م�صاحلنا الروحية واالجتماعية وحذرنا
من االقرتاب من ال�شرور والآثام ،وكذلك موروثاتنا احلميدة ح ّثت على
فعل اجلميل وترك القبيح ،ومن مت�سك بهذا وذاك ح�صد من الثمار �أل ّذها
و�أطيبها واكت�سى بها ًء وجما ًال ومار�س جليل الأعمال التي تخلد ذكره.

�إن عمق جتارب َمنْ �سبق ُتعطي خربة ومعرفة ملن حلق ..ممن
يرغب يف اال�ستفادة من جتارب �أب ،وعم ،وخال ،و�أخ �أكرب ،ومن
مفكرين مار�سوا التجارب ففا�ضت نفو�سهم حكم ًة ومعرفة ..فهل لنا
�أن نرتوي من معني اخلربة ،ونهر التجربة؟
يقول �أبو الفتح:

عليك بالنف�س فا�ستكمل ف�ضائلها ف���أن��ت بالنف�س ال باجل�سم � ُ
إن�سان

اعلم يا بني �أن �أكرب خ�سارة للإن�سان هي :فقدان احرتام الذات،
و�أن �أ�سو�أ ما ي�ش ّوه ال�شخ�صية هي :الأنانية وحب الذات ،و�أن �أكرث الأعمال
بعث ًا على الر�ضا هي :م�ساعدة الآخرين واجلود من املوجود ،و�أن �أف�ضل
ما يحقق الر�ضا عن النف�س هو راحة ال�ضمري ،و�أن �أكرث �أ�سباب الف�شل
هي :انتحال الأعذار ،و�أن �أكرب م�شكلة نحتاج التغلب عليها هي :اخلوف
وعدم الثقة بالنف�س ،و�أن �أكرب خ�سارة تلم بالإن�سان هي :فقدان الأمل..
} َو َال َت ْي�أَ ُ�سو ْا ِمن َّر ْو ِح اللهّ ِ {(ُ } ،((1ق ْل َيا ِع َبا ِد َي ا َّل ِذينَ �أَ ْ�س َر ُفوا َع َلى
�أَن ُف ِ�س ِه ْم اَل َت ْق َن ُطوا ِمن َّر ْح َم ِة اللهَّ ِ {( ((1و�أن �أعظم م�صادر القوة
هي :الإميان باهلل �سبحانه وتعاىل ،وما �أجمل قول �أحمد �أمني البنه:
(يا بني� ..آمن ولو �أحلد النا�س ،وو ّثق �صلتك باهلل ولو قطعها النا�س).
ولتعلم �أي�ض ًا �أن الطفيليني الأكرث �شرور ًا والأ�ض ّر مبجتمعنا هم ناقلو
الإ�شاعات� ..أولئك هم مدمرو العالقات بني الأقارب والأحباب� ..إن
�أ�سو�أ الأ�سلحة تدمري ًا هو الل�سان ..فل�سانك ح�صانك ،وان �أ�سو�أ امل�شاعر
هي :رثاء الذات( ،وهل يكب النا�س يف النار �إال ح�صائد ال�سنتهم).
(� ((1سورة يو�سف �آية (.)87
(� ((1سورة الزمر �آية (.)53
((1لا ةفطاع )(16
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�إن توجيه اللوم للآخرين� ،أو ت�شويه �صورتهم ..ما هو �إال نزوع
للدفاع عن النف�س املمتلئة مبركبات النق�ص التي تنبتها الأر�ض ال�سبخة
بني �سوف تتعر�ض النتقادات ت�صدر عن مثل ه�ؤالء ..فعاملهم
و�أنت يا َّ
كمر�ضى يحتاجون �إىل عالج وعالجهم ال�صفح والت�سامح.
يقول ال�شاعر:
�س�أُلزم نف�سي ال�صفح عن كل مذنبٍ

و�إن ع��ظ��م��ت م��ن��ه ع��ل��ي َّ اجل��رائ��م

�أيها االبن امل�ؤمل فيه :ن�صيحتي �أن تقر�أ هذه ال�سطور وما بينها،
و�أن ت�سعى لإ�ضافة كل جديد مفيد ،و�أنت العارف املدرك ملا يف نف�س
والدك .كما �أنك املعروف لدى الأقارب واملعارف مبا حباك اهلل من
ُخلق ِ
و�ص َلة رحم ،وبذل للجهد والنف�س ملن ع َّول عليك ..و�أطلب منك
مزيد �صرب وت�ضحية وجلد.
فمن كانت بغيته بناء جمد ذاتي �أو �أ�سري �أو وطني َّلذت عنده
الت�ضحيات ،فاالرتفاع للأعلى وال�سمو نحو الأ�سمى يحتاجان �إىل
جناحي �صقر قادرين على التحليق �أما جناحا الفرا�شة فال يحمالن
حتى الهباء.
بني و�أعانك على �إكمال امل�سرية النبيلة التي تتطلب
وفقك اهلل يا ّ
الف�أل احل�سن لأن الي�أ�س كفران وجحود ،وحدة الطبع والغ�ضب قتل
لف�ضائل النف�س ،واحلقد ت�شويه جلمال الطبيعة واخللقة.
و�صدق حافظ �إبراهيم حيث قال:
ال حت���� نََّ
���س�َب� ال���ع���ل���م ي��ن��ف��ع وح����ده م���������ا مل ي�������ت�������وج رب�����������ه ب�����خ��ل��اق

1427/3/19ه ـ ـ
( )17هـــمــوم وأفكار

تداعت هواج�س ،وهاجت �أ�شجان ..تلتها م�شاعر �أ َّق َ�ضت
م�ضجعه ،و�أثارت همومه التي دفعت به �إىل �أن ينفرد بنف�سه ،م�ستعيد ًا
ذكريات �سلفت ،ومفت�ش ًا عن مواقف دُفنت ،وع ّما ب ّثه بالأم�س زميله يف
العمل من �شكوى معاناته من �أبنائه ،وخروجهم عن �سيطرته ..ت�ساءل
يف نف�سه :هل �أنا �أف�ضل حا ًال من هذا الزميل ال�شاكي؟ ثم انتحى زاوية
من املنزل ..بعيد ًا عن �ضو�ضاء الأبناء و�صوت التلفاز� ،أم�سك بالقلم
و�أمامه ق�صا�صة من الورق ..فوقف حائر ًا على مفرتق من الطرق �أيها
ي�سلك ،وقدمي ًا قال ال�شاعر َ
ال�ش ْعبي:
�أو يحتار من يختار بني الأَ َّمرين �إِ َّم����ا ال��ده��ر واال �سيـوف ازمالنــا

ف�إذا هو �أمام ذكريات �أعادته ل�سنوات خلت ..بني ب�ؤ�س طفولة،
ومعاناة تربية ،و�شظف عي�ش ،وغياب وعي �صحي وثقايف ،ومراهقة
ومترد ونفور ..مرور ًا ب�شدة وع�سرة ..ثم �شيء من اليقظة جعلته يبحث
عن م�صادر العي�ش يف ظروف �صعبة� ..أمام �شح يف املوارد ،وقلة يف فر�ص
العمل� ..إىل جانب ق�سوة الغربة والفراق ،وال�شدة واالرحتال ..عرب عقود
من الزمن ..تخللتها تطلعات وطموحات� ..أ َّرقت راحته و�شحنت ذهنه..
ُمفرز ًة الرغبة يف جتاوز بع�ض العقبات والولوج عرب قنوات ر�سمها
خلطط م�ستقبلية لربط (ح�سب قدمي ..ب�إقامة ح�سب جديد).
((1فأو موــمـــه )(17
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�ش�أ ٌن مير به كل راغب يف البناء والت�شييد ،وكل طامح لإ�ضافة �شيء
مفيد ،وناظر للدخول من بوابة تاريخ �أي تاريخ ،وعلى اهلل ق�صد ال�سبيل.
�إن الطموح لي�س حكر ًا على زمنٍ ُمتعرث� ،أو زمن توافرت فيه و�سائل
العي�ش والرفاه ،و�إمنا َّ
ع�شاقه �صفوة من خلق اهلل ..ممن ي�ؤثرون على
�أنف�سهم ،ويبذلون من اجلهد والوقت والعطاء ..متجافني عن َل َّذ ٍة زائلة
�أو متع ٍة رخي�صة �أو راحة ج�سدية ي�ستعذ ُبها اخلاملون.
لقد �أقلقه و�أزعجه و�ضع الأبناء والأحفاد الذين من بينهم ُمقل يف
التح�صيل العلمي� ،أو متغافلٍ عن م�ستقبل منظور� ،أو راغب يف متع الدنيا،
�أو جانح للخلود والراحة� ،أو �ساع ملظهر من خالل �سيارة فارهة� ،أو َق َّ�صة
َ�ش َعر مبتكرة ،و�إهمال ملتطلبات منزل ،و�إغفال خلدمة وا ِلـدَ ْين ،وتق�صري
يف واجبات ،وحلاق ب�أقران �سوء من ال�شباب ،وغياب و�سهر ..الخ.
نعم �أزعجه ما دار يف خميلته من م�شاهدته لأحداث ،وق�ص�ص
تروى من هنا وهناك ..فذرفت عيناه دمعة حا ّرة من �أ ٍمل وح�سرة،
و�أخذ ي�شكو ويبث �أحزانه �إىل اهلل تبارك وتعاىل ..وديدنه الدعاء
لهم بال�صالح والفالح ..ما كان يدري �أن �إحدى بناته كانت ترقبه،
وكانت تتقطع عليه ح�سرات لهف ًا وخوف ًا عليه ،فا�ست�أذنته باجللو�س �إىل
جانبه و�أخذت تلقي عليه �أ�سئلة ع َّلها تهدئ من روعه ..فبادرته قائلة:
ال تحُ ِّمل نف�سك فوق طاقتها وقد �أخذت منك ال�شيخوخة ما ه َّد قواك..
لقد بذلت جهدك يف تربية ورعاية وتوجيه وتعليم ،وقد �أديت واجبك
جتاه �أبنائك ،ومل يبق عليك �إال الدعاء ..فهل بقي عليك م�س�ؤولية بعد
بلوغهم �سن الر�شد يا �أبي العزيز؟

انتظر طوي ًال ثم �أجاب :ح�سن ًا يا ابنتي لوال ما �أرى من تق�صري يف
واجبات دينية و�أخرى �سلوكية ملا �أتعبت نف�سي يف متابع ٍة ومنا�صحة،
وللأ�سف �إن ما ر�أيتموه مني من اهتمام اعتربمتوه �إزعاج ًا ،وما حيلتي
يف هذا وذاك �إال �أن �أغلق �سمعي وب�صري.
قام من زاويته بخطى مثقلة ،وحرارة تغ�شى ج�سده ..بعد �أن تعرث
قلمه و�أعجم ل�سانه ،ثم رفع ب�صره �إىل ال�سماء ويداه �ضارعتان ترجفان،
ودعا ربه �أن ي�صلح احلال ،لكنه �أ�ضاف ل�شيخوخته بواعث قلق َ
و�ش َجن،
و�أعباء من تراكمات الزمن ،وم�شاغل زادت من همومه ..عالوة على
ما هو فيه ،وما ي�شاهده من تيارات وتباين يف ال�سلوكيات ،وخماطر
متغريات منتظرة ..مل�ستقبل ت�شوبه احلرية واملتناق�ضات.
اللهم �أ�صلح النية والذرية �إنك على كل �شيء قدير.

((1فأو موــمـــه )(17
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1427/3/22هـ
( )18تجربة ُم ًّرة ..ورؤى ثاقبة لشيخ وقور

(((1

احلياة بتجاربها من خالل �أيامها و�شهورها و�سنواتها ..مم ّر
واختبار ،وحمك واعتبار ،و�إبراز ملعارف ومهارات ،وبيان لنجاحات
و�إخفاقات.
ذات �صباح يوم اجلمعة ،وبعد قراءة للجريدة اليومية ..خرج �إىل
فناء املنزل وجل�س قرب زاوية من احلديقة ،وبعد تناول فنجان ال�شاي..
�سبح خياله م�ستيقظ ًا على ذكريات ومواقف در�ست ،و�أحاديث رويت
وتروى� ..شده منها معاناة �شيخ وقور ..لديه من التجارب واملواقف
درو�س وعرب.
يف الثمانينيات من القرن الرابع ع�شر الهجري تكونت له عالقة
جيدة مع ذلك ال�شيخ الوقور ،فل�سطيني اجلن�سية ..رحمه اهلل� ،صارت
هذه العالقة �سبب ًا ل ّلقاء املتكرر الذي يتجدد بني حني و�آخر ،لقد �سمع منه
الكثري �أثناء جتاذبه �أطراف الأحاديث التي كان خاللها ي�صغي وي�سمع
�أكرث مما يتكلم ،ولمِ َ ال فال�شيخ هو العارف الذي عركته ال�سنون.

( ((1ال�شيخ :ح�سني ح�سونة ..فل�سطيني.
((1و خيشل ةبقاث ىؤرو ..ةًّرُم ةبرجت )(18

93

94

عبداهلل بن عبدالمحسن الماضي
خواطر وأحاديث لألبناء

مرض وقلة ذات يد:

َح َّدثه عن مر�ض �أ�صابه يف مطلع �شبابه ..ا�ضطره لل�سفر بالقطار
�إىل مدينة جماورة طلب ًا للعالج � ْإذ مل يكن يف بلدته (اللد) طبيب يف
ذلك الوقت ..وبعدما فح�صه الطبيب َّ
و�شخ�ص الع َّلة كتب له و�صفة
دواء لي�شرتيها ..خاطب الطبيب ب�صوت خافت :هل تظن �أن معي ثمن
الدواء؟ وماذا يح�صل �إذا مل �أتناول العالج؟ فتعجب الطبيب و�سكت
م�شدوه ًا ..ثم �أعطاه بع�ض ًا من عينات الأدوية التي تقدمها ال�شركات
دعاية مل�ستح�ضراتها الطبية ،وطلب منه موا�صلة العالج بالربيد..
املري�ض ي�شرح حاله كتاب ًة والطبيب يوجه مري�ضه كتابة �أي�ض ًا.
تخلي ذوي القربى أشد مضاضة:

م�ضى ال�شيخ يف حديثه عن مر�ضه املزمن ،وعن معاناته لآالم
املر�ض و�صربه على الفقر والعوز ..ف�س�أله �صاحبنا� :أين �أهلك يا �شيخ؟
�ألي�س لك �إخوة ي�ساعدونك؟ فانتف�ض ال�شيخ غا�ضب ًا من ال�س�ؤال الذي
�أزعجه ،وقال قو ًال فيه ردع وزجر و�أ�سف وحزن� :إخوتي!! �إخوتي!! ثم
خرج من املجل�س وهو ينتحب فتبعه �إىل مدخل الدار ..ف�إذا هو يخفي
زفراته احلا ّرة ومي�سح دمعته ال�ساخنة ،وا�ساه و�أعاده �إىل املجل�س،
ال�شجي بطرح �أ�سئلة تنب�ش خمزون
وعلم �أنه ما كان له �أن يثري �أحزان
ّ
ذاكرته املت�أملة.

هجرة صعبة:

قبل نكبة فل�سطني كان للرجل �أمالك وب�ساتني برتقال ..لكنه
كالكثريين غريه ترك �أمالكه غري املنقولة بعد النكبة (1948م)،
وهاجر �إىل بلد عربي جماور وجيبه خاوي الوفا�ض من �أية �سيولة نقدية.
َح َّدثه عن مرارة النكبة و�صعوبة الهجرة وق�سوة الغربة ..الأمور
التي ا�ضطرته �إىل ترحيل زوجته القرب�صية �إىل قرب�ص ومعها ثالثة
�أوالد �صغار وبنت� ،أما هو فقد بقي يف دم�شق ..ثم وجد فر�صة عمل يف
اململكة العربية ال�سعودية فجاء معلم ًا �إىل مدينة املجمعة عام 1369هـ
حيث �سكن بيت ًا من الطني ..زوده بقربة ماء (ثالجة تلك الأيام) كان
ي�شرب منها� ..أ َّما طعامه فكان خبز ًا من متي�س (�إن وجد) يفته يف
حملول بودرة حليب (كليم) �أو (نيدو) �أو يغم�سه يف ال�شاي ،و�أحيان ًا
ينام طاوي ًا لي�ستيقظ �صباح ًا ويغدو على طالبه ُيعلمهم ما �شاء اهلل �أن
ُيعلمهم.
كانت الرواتب �شحيحة يف ذلك الوقت ..فقد كان ينفق جزء ًا من
راتبه الزهيد يف �شراء احتياجاته ،وير�سل الباقي لأطفاله يف قرب�ص،
الذين هم �أي�ض ًا جترعوا ّ
ذل الفقر ومرارة العوز ،والبعد عن رعاية
والدهم وويل �أمرهم.

((1و خيشل ةبقاث ىؤرو ..ةًّرُم ةبرجت )(18
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استقدام األوالد والتضحية:

مل َي ْعتَد ال�شيخ لب�س الثوب ..بل داوم على لب�س البنطال مع قمي�ص
ف�ضفا�ض يغطي وركيه ..الأمر الذي جعل �أهل املجمعة يقبلونه حين ًا
ويرف�ضونه �أحيان ًا ..لكن وبعد مدة تهي�أ له رجل فا�ضل( ((1احت�ضنه
و�ساعده على ا�ستقدام �أوالده الذين قدموا عام 1374هـ لي�شرف على
تعليمهم وتربيتهم ..و�أهل املجمعة يعرفون الكثري عن ذلك ال�شيخ وعن
حاله وعن طريقة خدمته لأوالده ،كما يعرفون جيد ًا الرجل الأريحي
الذي احت�ضن ال�شيخ و�أوالده وقدم له كل امل�ساعدات املادية واملعنوية..
جزى اهلل املح�سنني كل خري.
كان ال�شيخ يف يوم كل خمي�س ي�أمر �أوالده مبراجعة درو�سهم
ويعكف هو على تنظيف وغ�سيل ثيابهم الداخلية واخلارجية ،و ُيع ُّد لهم
يف معظم الأيام ما يتي�سر من الطعام لي�أكلوا دومنا تعب ..مركزين ُج َّل
وقتهم على الدرا�سـة.
بقي احلال كذلك حتى ح�صلوا على ال�شهادة الثانوية ،فالتحق
اثنان منهم بكلية الطب يف القاهرة وتخرجا طبيبني� ،أما الثالث
فتخرج من كلية الهند�سة بالريا�ض و�أ�صبح مهند�س ًا ناجح ًا ..يعمل
ب�إحدى ال�شركات الكربى.

( ((1معايل ال�شيخ :عبدالعزيز بن عبداملح�سن التويجري.

فلســـفة حياة:

�أعود �إىل عنوان اخلاطرة (ور�ؤى ثاقبة) لقد قال �شيخنا ل�صاحبنا:
�إنه يعترب اثنني من �أوالده ناجحني ويعترب الثالث فا�شالً.
فكرر ال�س�ؤال :هل تعنى �أن املهند�س فا�شل؟ قال نعم .قال له
�صاحبنا :ملاذا؟ قال :كانت يل �أمالك وعقارات يف فل�سطني ،وعندما
وقعت النكبة تركتها وخرجت� ..أما الطبيبان فلكل منهما م�صدر رزق ال
يحول وال يزول من دماغه يفيد منه دائم ًا يف الرب �أو البحر �أو اجلو ،يف
احلرب �أو يف ال�سلم� ..أما املهند�س فقل يل �أنت :ماذا ينفعه فرجاره �إذا
تعر�ض لظروف طارئة قاهرة� ..أطرق �صاحبنا ملي ًا ثم ف ّكر وقال :ما
�أكرث العرب و�أقل االعتبار ..هذه ر�ؤى ال�شيخ ،ولكل ر�ؤاه ..متليها ظروفه
واعتباراته.
تلك هي ر�ؤى ال�شيخ الثاقبة التي ترى النجاح كما و�صفه هو� ،أما
النجاح يف نظري فهو الذي ميلأ القلب نور ًا ينبثق منه كل فرع من فروع
اخلري وتتعلق به ثمار املعروف ..النجاح هو الذي يودع الطم�أنينة يف
النف�س وي�سعدها ،وهذا بالطبع ال يتحقق �إال بتحقق الطموح ذي الهدف
ال�سامي يف الدنيا والدين.
عر�ض �صاحبنا على ابنه ال�صغري ر�ؤى ذلك ال�شيخ الوقور لعله
ي�ستفيد من تلك التجارب ،فقاطعه االبن بكل براءة ..و�أخذ بطرح
�أ�سئلة �سيا�سية و�أخرى اجتماعية وعائلية� ..أثارت �أ�سئلته �أ�شجان والده
وعقدت ل�سانه وجعلته يغادر املكان مت�شاغالً ..لعله يخفي خواطر
جيا�شة مثرية لكوامن ذكريات �سلفت ،ومواقف موجعة ،وم�شاعر
((1و خيشل ةبقاث ىؤرو ..ةًّرُم ةبرجت )(18
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الزمته منذ الطفولة وعرب �سنوات العمر ..التي عا�صر ور�أى خاللها
وحقنت
خمتلف الفئات التي ظهر منها �شواذ ُملئت نفو�سهم بال�ضغائن ُ
بالأحقاد والتناق�ضات يف الطرح والتحول يف الآراء وعبث القول ..مما
جعله ينزوي بغرفته ليفرغ �شيئ ًا من مكنونه ..ويردد قول ال�شاعر:

وال بد من �شكوى �إىل ذي م��روءة ي��وا���س��ي َ��ك �أو ُي ْ�سليـ َـك �أو يتوج ـ ُع

نعم ال بد من �شكوى �أو ًال �إىل اهلل عز �ش�أنه ..ثم �إىل ذي مروءة ورمبا
ع َّز ذلك ف�إن مل جتد ف ُعد �إىل قلمك :قلمك الذي ي�ؤن�سك يف خلوتك
وراحتك ،ويعطيك م�ساحة من ال�سلوى والتوجع ،واال�ست�سالم لواقع
احلال ..من خالل ت�سطريك لأ�شجان تتدافع يف خميلتك ..لتفرغها
ال�صعداء ،وما هي �إال �أقدار ُكتبت ،وحكمة �إله ّية
على الورق ..متنف�س ًا ُ
وجبت واقت�ضت ..ف�أين املهرب.
ن�س�أل اهلل الهداية والوقاية.

1427/3/25ه ـ ـ
( )19شيء من النجاح ..يقابله مقت واستهجان

(من �أطاع هواه باع دينه بدنياهِ ..عظ امل�سيء بح�سن �أفعالك ،ود َُّل
على اجلميل بجميل خاللك)
ال�سرية احلميدة ،وال�سلوك احل�سن والتعامل اجليد� ..أخالقيات
مكت�سبة ،وممار�سات ي�ستقيها الإن�سان عرب تربية وخمالطة ،ويقول
احلديث ال�شريف :العلم بالتعلم ،واحللم بالتحلم.
ثمة قول كثري ًا ما يرتدد على امل�سامع وتثبته ال�شواهد وهو �أن
للنجاح ثمن ًا وللتميز �أعداء ..وهذا بال �شك ي�ستحق الوقوف عنده،
والتب�صر ب�أبعاده ،وكثري ًا ما يقر�أ املرء وي�سمع من الت�شكي والتربم من
ٍ
�سخط ونقد ُيلقى على عواهنه ،وت�ص ّيد زالت وهفوات وعيوب و�سقطات
تهز امل�شاعر وتخنق الأنفا�س ..الخ.
ويقول حكيم (من كظم غيظه فقد حلم ،ومن حلم فقد �صرب ،ومن
�صرب فقد ظفر)
وما م�سببات هذا العداء �إ َّال نزعة فطريةُ ..جبل عليها ذوو النفو�س
ال�ضعيفة و�أ�صحاب النظرة ال�ضيقة ،ومعلوم �أنه ال كمال للإن�سان ..بل
الكمال هلل وحده ،والع�صمة لأنبيائه ،ولهذا ال يخلو الب�شر من عيوب،
و�صدق ّ
ب�شار بن برد حينما قال:
ا �أن تُ���ع��� َّد معايبه
ومن ذا الذي ُتر�ضي �سجاياه كلها ك��ف��ى امل����رء ن��ب�ل ً

((1هتساو تقم هلباقي ..حاجنلا نم ءيش )(19

99

100

عبداهلل بن عبدالمحسن الماضي
خواطر وأحاديث لألبناء

ما من �شك �أن للنجاح والتميز �ضريبة ،وعلى �صاحبهما حقوق
وواجبات ،وعليه �أن يرعاهما ويعرتف بق�صوره وتق�صريه ..كما �أن
عليه التما�س العذر للآخرين على تطاولهم عليه ،وجتاوزهم حقه،
و�أال يرتك التوا�صل معهم و�أال يذكرهم �إال بخري� ..شاكر ًا لأنعم اهلل..
�صابر ًا حمت�سب ًا.
يقول ال�شاعر العربي:
�إذا �أن��ا كـاف ـ�أت اجلـه ــول بطـي�شــه ف��ه��ل �أن����ا �إال م��ث��ـ��ل��ـ��ـ��ه �إذ �أح��ـ��ـ��ـ��ـ��اوره
ولكنْ �إذا ما طا�ش باجلهل ط ــائ�ش ع��ل َّ��ي ف�����إين ب��ال��ت��ـ��ح��ل��ـ��ـ��م قــاه ـ ــره

النجاح والتميز نعمتان من نعم اهلل ،وكل ذي نعمة حم�سود ،لذلك
ال غرابة �أن نرى جنوح فئة من الب�شر لزرع بذور الفتنة وال�شقاق،
واالن�شغال مبعوقات الآخرين و�أذيتهم ..فهذه �أمرا�ض منها املوروث
الذي ُيروى �س ِّي ُئه للنا�س ب�صورة مثرية ُتنمي لديهم بذور اخلالف
والتباعد ،ومنها املكت�سب الذي ُت�شحن ب�سقطه الأنف�س بالتحري�ض
والتقوي�ض ،وما ذلك �إال في�ض من روا�سب �شواذ الب�شر وغرائزهم التي
�أ�صبحت ِهواية لال�ستمتاع وليت �أوقاتهم تذهب هدر ًا لكنهم ميل�ؤونها
بالإ�ساءات والإف�ساد.
يقول ال�شاعر:

وال�سلـ ُم
���ص�برت ع��ل��ى م��ا ك��ـ��ان بيني وبينه وما ت�ستوي حـرب الأقارب ِّ
في�شتم عر�ضي يف امل��غ�� َّي��ب ج��اه��داً ولـيـ�س لـه عنـدي هــوان وال �شـ ـتـ ُم
و�صربي على �أ�شياء منه تريبنــي وكظمي على غيظي ،وقد ينفع الكظم

ما �أكرث ما يواجه املرء يف حياته اليومية من املتناق�ضات يف القول
و�إطالق ال�سهام الطائ�شة التي ي�سمع بها يف غيابه ،ويراها يف ح�ضوره..
قد ميتع�ض منها زيد ..لكن عمر ًا ي�ستقبلها بروح ريا�ضية لقناعته
ب�أنها كا�شفة لواقع حال طرفني ،وحمققة لالنطباع الذي َ�س َي�أخذ به
الطرف الثالث.
ُترى كيف �ستكون املعادلة بني �صورة ناقد حاقد� ..أي بني من
يريد(ت�شويه �صورة  -ح�صيلته منها -خ�سران حمقق) ،وبني �صورة
منقود م�سامل (له ِذ ْكرٍ ح�سن ور�صيد ُيخ َّلد) ..يا لها من فروقات بني
غياب عقل وح�ضور ذهن.
ن�س�أل اهلل الع�صمة والهداية ،و�سلوك الطريق امل�ستقيم ..اللهم �آمني.

((1هتساو تقم هلباقي ..حاجنلا نم ءيش )(19
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1427/3/27ه ـ
( )20نجابة ابن ..وتجارب أب

ن���ع���م الإل��������ه ع���ل���ى ال���ع���ب���اد ك��ث�يرة و� َأج�������� َّل��������هُ��������نَّ جَ َ
ن��������ا َب��������ة الأوالد

هو يف �سن املراهقة ..لكنه يتمتع بنظرة عاقل جمربَ ،وت ََط َلع لغدٍ
م�شرق جميل ..كثري ًا ما يطرح على والده �أ�سئلة الفتة للنظر ..يرى الأب
�أنها كبرية قيا�س ًا مع �سنه الذي مل يتجاوز الثامنة ع�شرة من عمره.
ال�س�ؤال الذي �أ َّرق والده و�أثار كوامن النف�س ..هو :ما هي قواعد
النجاح االجتماعي و�سلوكياته يا �أبي ،وما هي كيفية عالج نزع فتيل
اخلالف �إن وجد؟
�س�ؤال َح َّر َك بداخله خمزون ًا من تراكمات الأيام وال�سنني ،و�سل�سلة
من املعاناة والهموم ..مما جعله ُيعيد النظر يف ح�ساباته� ..أخذ يتململ
يف مكانه وينظر �إىل �ساعته ..ثم ا�ستن�شق ن�سمة من الهواء امل�شبع
ال�ص َع َداء
برذاذ تطاير من زخات املكيف ال�صحراوي ..ليتنف�س ُّ
ُمتح ِّفز ًا ل�صياغة �إجابة متحفظة ..يروي بها ظم�أ ابنه اليافع ..وبعد
تفكر وتدبر قال:
�إن النجاح والف�شل وما بينهما من جتاذبات� ..أمور ت�شغل بال كل
ُمتطلع ملكانة اجتماعية� ..سواء كانت قبلية �أو �أ�سرية� ،أو عائلية� ،أو
فردية ،والتاريخ �ش�أن مهم لأجيال فانية طواها الن�سيان ،و�أمم حا�ضرة
((2براجتو ..نبا ةباجن )(20
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�ساعية لتحقيق جمد و ُرقي ،و�أبناء و�أحفاد قادمة ..تبحث عن موروث
من الأخالق والقيم وامل�آثر ..ليتوا�صل العطاء والبناء ،وي�ستمر العمل
بالتعاون والتدار�س ،ور�سم خطط ا�سرتاتيجية يتبناها �شخ�ص �أو
�أ�شخا�ص ،يحملون على عواتقهم الهم العام وي�صبحون القدوة احل�سنة
بني جماعتهم..
�إن تباين الر�ؤى واملفاهيم املختلفة للإ�صالح هي ظواهر من
امل�سلمات الطبيعية التي يجب �أن نعرتف بها و�أال تعوق امل�سرية ..بل
يجب الأخذ مبكمن اخلطورة من الإخفاق يف كيفية املعاجلة التي حتتاج
�إىل ت�شخي�ص احلالة ..ثم ت�أتي الو�صفة الطبية بعد تطبيق اخلطوط
العري�ضة والتي منها:
 الدعوة للحوار واملجادلة باحل�سنى.
 نكران الذات ،والتوا�ضع اجلم.
 قبول النقد يف التق�صري والأخطاء.
 التوا�صل وال�صلة ،والثناء والر�ضا.
 معاجلة دواعي التكتل والنفور.
 االحتواء ما �أمكن للكبري وال�صغري ،والإخوان والأخوات ،وحث
من حولنا لتقدمي االنطباع احل�سن.
 التنازل والت�سامح والعفو وال�صفح.
 ا�ست�شراف معايل الأمور والرتفع عن �سفا�سفها.

�أن�صت وحيد والديه للجواب وكله �شوق ل�سماع املزيد ..ثم بادر
ب�س�ؤال �آخر :وكيف لنا مبجموعة و�صايا ،وعدد ممن ينبغي احتوا�ؤهم؟
فكانت �إجابة الوالد بعد �أ َّنة م�صحوبة بزفرة حا ّرة �أن متثل بقول
ال�شاعر:
م��ا زل��ت �أب��ح��ث ع��ن خ ٍ��ل يوا�سيني ف��م��ا وج����دت ���س��وى الآالم تنتظر
ي��ل��وح يف �أُف����ق الأي�����ام ط��ي��ف نــدى َي��بُ��ل ه���ادي احل�شا والقلب يعتكر

وبقول الآخر:
وم����ا ك���ل ف���� َّع ٍ
����ال ي���ج���ازى بفعلـ ــه
و ُر ّب ك��ل��ام م����� َّر ف�����وق م�����س��ام��ع��ـ��ي

��اب
�������و ٍال ل����دي ّ ي��ج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُ
وال ك���ل ق َّ
��اب
ك��م��ا ط���نّ يف ل���وح ال��ه��ج�ير ذب��ـ ُ

الأدهى من ذلك يا بني :م�سايرة �إفرازات زمن طويل هو عمر
الإن�سان وهمومه ،وماذا �سي�أتي بعد؟ ومن �سريفع الراية ويرعاها ،وي�أخذ
ب�أ�سباب م�سرية القافلة ..لن يتحقق ذلك �إ َّال باتخاذ خطوات حم�سوبة
فيها من اجلهد وال�صرب وال�سخاء ما ي�ساعد على جتاوز العقبات.
�إن احللم وال�صرب واالحتمال ،والبذل والعطاء والت�ضحية
والت�سامح ..هي م�سالك ال�شرفاء وطرق النبالء ..غري �أنها و�سائل
باهظة الثمن �صعبة املنال �إال ملن ي�سرها اهلل له ..ثم �أين نحن من قول
املقنع الكندي:
وال �أح��م��ل احل��ق��د ال��ق��دي��ـ��ـ��ـ��ـ��م عليـهـ ُم ولي�س رئي�س القوم من يحمل احلقدا
ل��ه��م ج ُّ
ُ�����ل م����ايل �إن ت��ت��اب��ع ل��ـ��ي غنـى و�إن ق��ـ��ـ��ـ�� َّل مـ ــايل ل ــم �أك��ـ�� ِّل�� ْف��هُ�� ُم ِر ْف���دا

((2براجتو ..نبا ةباجن )(20
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ذاك هو الرتفع عن ال�ضغائن وال�سمو نحو الف�ضائل ،وتلك هي
الت�ضحية النفي�سة باملال النفي�س ،ولعل ما ا�ست�شهدت به وقلته يزودك
يا بني ببع�ض الو�صايا التي حتتوي بها القا�صني وال�شاردين.
ولعل فيما �أ�سلفت جزالة معنى و�صواب ر�أي وح�سن توجيه ،وما
�أكرث الو�صايا واحلكم والعرب ،لكن املهم االعتبار ،ويا ليتنا نرتوي من
هذا املعني ونقتفي �آثار الندرة من �أ�سالفنا ،ونحافظ على موروثنا
ومكت�سباتنا التاريخية املليئة باملفاخر والإيثار� .إن البدء مبحا�سبة
النف�س وتطهريها من دن�س الأهواء ودرن الأحقاد ..هو طريق م�ؤكد
لتحقيق ال�سعادة وجني الثمار.
اللهم ارزقنا �سالمة النية ونبل املقا�صد� ..إنك �سميع جميب.

1427/4/6هـ ـ
( )21طغيان ..ونكران

�أال ..ليت �شعري ..ماذا �أقول والأفكار تتناثر ،واخلواطر تتوارد،
و�أنا حريان بني ُم َ�ش ِّرق و ُم َغ ِّرب ،وتيارات من الأهواء وميول النف�س
و�أكدارها ..امل�شحونة مبلوثات اجلو ونفايات القوم ،ومبن ُز ِّينَ لهم �سوء
�أعمالهم فر�أوها ح�سنة ..ذلك الكدر الذي تراكمت روا�سبه ،وتعكر
�صفوه� ..أمام وارد مبوا�شيه ،ومرت ٍو لأهله وقومه ،وعابر �سبيل.
هكذا احلياة ال ت�صفو م�شاربها وال ت�ستقر على حال ..كانت له
القيادة والرئا�سة يف قومه ..ورثها كابر ًا عن كابر ..ات�صف باحلكمة
والعدل والإيثار ،وقد �أعطاه اهلل ب�سطة يف املعرفة ،ووفرة يف املال� ..إىل
�أن ن�ش�أت ظروف تحَ َ َّمل تبعاتها وقام مب�ؤونتها فت�ضاءلت موارده ،وقل
�أن�صاره مع �أنه مل يرزق بولد ..على عك�س بني قومه وع�شريته الذين
ات�سعت رقعة �أمالكهم وزاد ِتعداد �أبنائهم ،و�صار لهم بروز ونفوذ.
لقد ك�شف هذا الرثاء وازدياد عدد الأبناء عن مكنون تع�سفهم
وظهور طغيانهم ..مما غيرَّ �شيئ ًا من �سلوكياتهمُ ،
وطرق تعاملهم مع
قائدهم الذي كانت له اليد الطوىل يف منهج حياتهم ،وجتنيبهم مزالق
احلروب وامل�شاحنات مع جماورين ومناف�سني وذوي �أطماع� ..إىل �أن
و�صلوا �إىل ما و�صلوا �إليه من مكانة مرموقة بني القبائل ،وقد بلغ بهم
التنكر واجلحود �إىل تهمي�ش هذا القائد واحلد من حتركاته و�سيطرته.
((2كنو ..نايغط )(21
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رزق يف ال�ستينيات من عمره مبولود وحيد ..ظهرت عليه عالئم
النجابة والنبوغ من �صغره ،و�صار هو حديث القوم وحمل �إعجابهم ملا
يتميز به من خ�صال طيبة و�سلوك فذ ،وما يتوقعون له من م�ستقبل
م�شرق وريادة وقيادة ..مما و َّل َد ِغ ًال �ضد هذا االبن من �أبناء الع�شرية
ح�سد ًا وكره ًا ،و�أ�صبح يالقي م�ضايقات و�إثارة بني وقت و�آخر ،ووالده
يرو�ضه على ال�صرب واالحتمال والتغافل والت�سامح.
كان يعجبه قول �شاعر فريدده:

مت ّنيتـ ـ ُم �أن تفقدونــي ،و�إمنـ ـ ـ ــا مت ّنيت ُم �أن تفق ــدوا الـع ـ َّز واملجــدا
�إىل اهلل �أ�شكو عُ�صب ًة من ع�شريتي ُي�سيئون يل يف القول غيباً وم�شهدا

وذات يوم كَثرُ َ فيه ورود الإبل على املاء ،والكل من�شغل يف ال�سقيا..
كان �أحدهم ُيدىل دلوه يف البئر و�شقيقته تقتفى �أثر ال�سانية ..ف�ألقى
هذا ال�شقيق نظرة �إىل النزل ،ور�أى �أمري القوم املهم�ش جال�س ًا وحده
ير�سم خطوط ًا على الأر�ض ،واالبن ووالدته ُت َ�س ِّرح �شعرهَ ..ف َق َد َح ْت
عيناه �شرر ًا م�ضمر ًا �شر ًا لذلك االبن ،و�إذا مبرور �شاب ُيدعى عائ�ض
فيه �شيء من الق�صور العقلي ..فطلب منه �أن يحثو تراب ًا على ر�أ�س ابن
الأمري ..لقاء �سقياه حليب ناقة من �إبله.
فما كان من هذا املعتوه �إال �أن ملأ كفيه بحفنة من تراب ..و�ألقاها
َّ
لينق�ض على املعتوه ..وهنا جاء دور
على ر�أ�س ابن الأمري ..فوثب االبن
الوالد الذي نهر ابنه وزجره ،ثم طلب من املعتدي �أن ي�أتيه ل ُي�س ِّلم عليه،
و�أخذ يطمئنه وي�شكره على ت�صرفه ،وي�س�أله :من �أ�شار عليك بهذا
املحر�ض ،و�أنه َ�س ُي ْ�س ِقيه
الفعل؟ فحكى له املعتوه �شيئ ًا من �أمر احلاقد ّ
�شربة من حليب ناقته.

كرب الأمر وعظم يف نف�س ذلك ال�شيخ املقهور ،وما و�صلت �إليه
احلال من التعدي ال�سافر عليه وعلى ابنه �أمام ناظريه دون �أدنى
�سبب ،وما حيلته وهو يرى انح�سار من حوله وتركه يف امليدان وحده ثم
االعتداء املهني وممن؟ ..من �أقرب النا�س �إليه (ع�شريته وقومه) ..وما
�شيخنا الوقور �إال ب�شر من جملة الب�شر يعرتيه ال�ضعف الإن�ساين فتثور
فيه نزعات ال�شيطان.
لقد ف َّك َر و َن َظ َر و� ْأ�ض َم َر َ�شر ًا ..فجمع بني احلكمة ،واملكيدة التي مل
عد قر�ص ًا جمري ًا
تكن من �صفاته ..بل �أُرغم عليها ..ف�أمر زوجته �أن ُت َ
لعائ�ض نظري فعلته ،وطلب منه �أن ُيتحف القوم بحركة ت�ضحكهم،
وذلك باقتفاء �أثر �سا ِئقة ال�سانية �شقيقة ذلك املُحر�ض ..لريفع ثوبها
من �أ�سفل و ُيغطي به ر�أ�سها لتنك�شف عورتها.
�سارع عائ�ض وقام بهذه الفعلة التي �أ�ضحكت احل�ضور ،لكنها
�أثارت غ�ضب �شقيقها ..الذي اندفع متهور ًا ف�ضرب عائ�ض بخنجره..
الأمر الذي دعا �إىل ا�ستنفار وا�شتباك بني طرفني� ..ضرب ًا بالع�صي
وت�شابك ًا بالأيدي ،وا�ستعما ًال لل�سالح الأبي�ض ..حاول االبن املحثو على
ر�أ�سه الرتاب �أن ّ
يف�ض النزاع ..فزجره والده قائالً :دعهم ،ليعرتك
(العري مع العري) حتى يطلبوا ال�صلح منك.
�سالت دماء ووقع �أكرث من �ضحية ،وانق�سم القوم �إىل فئتني،
وجاءت حاجتهم لدور ذلك الأمري املهم�ش لي�سعى ب�صلح وليفر�ض
الديات ،ويوقع العقوبات ،وتكون له كلمة الف�صل ،والريادة وال�سيطرة.

((2كنو ..نايغط )(21
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ُترى ..ماذا تخرج به �أيها القارئ الكرمي من هذه الق�صة،
ومما فيها من موقف ،وهل لنا �أن نتبني جوانب من حياتنا اليومية،
وماذا ع�سى �أن نتخذه من م�سار يجنبنا االن�سياق وراء مثريي الفنت
وتع�سف ال�سفهاء ،وماذا يجب علينا حيال ردعهم ،والأخذ على �أيديهم
ومنا�صحتهم ،وكذا البعد عن االنتقام ،والعمل على ممار�سة ف�ضيلة
الت�سامح والرتفع والعلو عن �سفا�سف القول وع�شوائية الت�صرف.
هدانا اهلل ملا يحبه وير�ضاه.

1427/4/10ه ـ
( )22صراع الموارد

حتلو ل�صاحبنا جل�سات ال�سمر وما يتخللها من طرح موا�ضيع
يتم نقا�شها ب�شكل �أخوي تتناول �أمور ًا اقت�صادية واجتماعية ،وق�ضايا
ُا�سرية ونزاعات قبلية ..الخ ..ذات ليلة وبعد جل�سة طال احلديث
واحلوار واجلدل خاللها ..عن �إ�شكاليات كانت حتدث بني قوم وقوم،
وعن غزوات بني قبيلة و�أخرى ،وعن �سلب ونهب وهجاء وقتال يف
جزيرة العرب� ..أخذت من اهتمامه ،ف�أعمل فكره ..وت�ساءل :لمِ َ كان
هذا ال�صراع ومل�صلحة من؟
تنحى جانب ًا بزاوية من املنزل و�أخذ ُيحلل ما دار من حوار عن بطوالت
و�أحداث ،وما ُيروى من �أجماد و ِق ٍيم �سطرها التاريخ ..ب�إعزاز و�إكبار.
انتهى به تفكريه �إىل املقارنة بني :قوم ال �سراة لهم..ت�سودهم
الفو�ضى والفنت و�شريعة الغاب ،وبني �آخرين فيهم ُم ْ�صلح �صاحب
ر�سالة و�أمانة ..داع للوحدة واالحتاد ورافع كلمة التوحيد ،وعامل على
ا�ستتباب الأمن والأمان ،و�ساع لرغد العي�ش واال�ستقرار ،وبناء وطن
ح�ضاري متطور�( ..شتان بني ه�ؤالء وه�ؤالء).
�إن ا�ستعرا�ض الع�ضالت ،والتغني بالفتوة وال�شجاعة والإقدام بال
�ضوابط ،وال�سطو عالنية على �أدبا�ش وموا�شي الآخرين ،والقيام بال�سلب
والنهب ..كان ذلك يف زمن غابر م�صدر فخر و�س�ؤدد ،و�أحاديث تروى
((2وملا عارص )(22
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�شعر ًا ونرث ًا ،كذلك كان فر�ض ال�سيطرة وغمط احلقوق ،والدخول يف
معارك ونزاعات خ�سارة للأطراف املتنازعة ،وكما قيل (املنت�صر يف
احلرب خ�سران).
تذكر �أنه �سمع مرة يف �أحد املجال�س الق�صة التالية وهي ق�صة
تعك�س �صورة جمتمع قبلي ي�سوده التفاخر والتنافر.
كان رجل مع ابنيه ..يرعون �إبلهم يف الفيايف والقفار ..ينتقلون من
مرتع �إىل �آخر ،ويحمونها من الغري ..وكان لهم ِو ْرد على �إحدى الآبار..
ل�سقيا �إبلهم ،والتي عادة ما يكون التناف�س حولها على �أ�شده ..ل�شح
م�صادر املياه ،والتزاحم على املوارد.
وبعد �شروعهم يف ال�سقياَ ..ق ِد َم نحوهم ثالثة نفر� ..أخذوا
يزجرونهم ويطلبون منهم االبتعاد عن البئر لي�سقوا �إبلهم �أو ًال ..فتح َّفز
الإخوان للرد عليهم القول واال�ستعداد للمواجهة �إذا لزم الأمر ..فما
كان من الأب �إال �أن �أمر ابنيه ب�سحب ِع َّد ِتهم و�إبلهم عن موقع البئر..
الأمر الذي �أزعج االبنني فامتع�ضا وجادال �أباهما لكن الوالد احلكيم..
�أق�سم عليهما �أن ين�سحبا ..فنفذا رغبة والدهما على م�ض�ض و�أمل.
بعدما �شرع ه�ؤالء الثالثة بال�سقيا رافعني عقريتهم ب�أهازيج الغناء،
ون�شوة االنت�صار ،و�إذا مبجموعة �أخرى من الرجال قادمني ل�سقيا
�إبلهم ..فما كان من ه�ؤالء الثالثة �إال �أن بادروا القادمني بالردع وال�شتم
وغليظ القول ..الأمر الذي �أوجد جدا ًال ولغو ًا ثم ت�شابك ًا والتحام ًا ،وبعد
جوالت من ال�صراع� ،شردت الإبل ووقعت �إ�صابات ،وترك املتخا�صمون
املوقع و�شرعوا يف جمع �شتات �إبلهم ،ثم هربوا خوف ًا من الوقوع يف
�أمر �أ�سو�أ.

هنا جاء دور الأب ..لي�ضرب مثالً ،وي�ؤكد �أ�صالة ر�أي وحكمة �شيوخ
ودرء املخاطر ،وكما قيل( :الر�أي قبل �شجاعة ال�شجعان) ،وقال :الآن
يا ُب َن َّي طاب لكم املقام ،وحتقق لكم ال�سالم ..فام�ضيا ل�سقيا الإبل،
وحافظا على عالقة ُقربى و�صلة رحم ،وتعلموا كيف تدر�ؤون املخاطر.
كانوا �أ�صحاب وطن ،جتمعهم قبيلة ،ويقربهم جوار وت�شدهم
م�صلحة م�شرتكة ..لكنهم تنكبوا الأ�صالة وا�ضعيها خلف ظهورهم
فوقع ما وقع بني الفئتني املتخا�صمتني وجنا الأب وولده باحلكمة
و�أ�صالة الر�أي.
وعادت به الذاكرة ملا قبل العقد الثالث من القرن الرابع ع�شر
الهجري ،وما اعرتى تلك احلقبة من الفو�ضى ،واالنفالت الأمني،
وانت�شار الأوبئة ،وتف�شي اجلهل واملر�ض ،وانعدام مقومات احلياة
الع�صرية من تعليم و�صحة وبناء وتنمية.
تواردت يف خميلته هذه اخلواطر ..ال حب ًا يف نقد و�ضع كان قائم ًا،
وتقاليد كانت �سائدة ،و�إمنا رغب ًة يف �أن يفت�ش عن عقول ورموز كانت
لها القيادة وال�سيطرة� ..أين هي و�أين �سعيها جلمع الكلمة و ّمل �شمل
جمتمع �صالح طامح ،وبناء كيان را�سخ ..فهل من قلة� ،أو �أنه خوف من
عوائق ومثبطات� ..أم �أنه غياب وعي؟ وما ذلك �إ َّال �أقدار كتبت و�أحداث
وقعت معروفة للكبري وال�صغري.
وبتوفيق من اهلل ت�أتي النقلة احل�ضارية املتميزة ..التي جاءت
بعد جهاد وكفاح وع�سر و�شدة ..عانى من �أجل حتقيقها قائد مظفر
و�سيا�سي حمنك ،وجماهد نذر نف�سه خلدمة دينه ووطنه ومواطنيه..
هذه النزعة القيادية الوطنية مل تكن عر�ض ًا �أو حدث ًا طارئ ًا� ..إنها بذرة
((2وملا عارص )(22
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موروثةَ ،
وغ ْر َ�سة جاءت يف �أر�ض خ�صبة� ..أينعت ثمارها و�آتت �أُكلها..
بف�ضل اهلل ع َّز �ش�أنه ثم بف�ضل القائد الباين ..جاللة امللك عبدالعزيز
طيب اهلل ثراه و�أ�صلح عقبه ،و�أدام عزهم ،و�أ�سبغ على الأمة نعمة
الأمن واال�ستقرار.

1427/4/20هـ ـ
( )23نساء ..طامحات شامخات

يف يوم خمي�س ،وهو يف طريقه من الريا�ض �إىل حوطة �سدير..
لتلبية دعوة من رئي�سها ،ذلك الرجل ال�شهم كرمي ال�شمائل(..((1
خامرته بارقات فكر تنرث ورودها حتت �ضوء ال�شم�س ب�ألوان زاهية..
فا�ستعر�ض �شريط ًا عن م�شاعر وم�شاهدات ،وعما ميلأ م�سامعه
من �أحاديث ُتروى ..عن ِق ْيم و�أخالق ومواقف وت�ضحيات ..لأُ�سر
و�أ�شخا�ص ..حا�ضرة وبادية.
ويف ترجمة تلك البارقات عر�ضت �أمام ناظريه مفاخر حتط
من قدر قوم وترفع �ش�أن �آخرين ،ومغالطات وتباين يف الآراء ،وغمط
حقوق وجحود ونكران ،وحتقري ملواقف نبل و�س�ؤدد ،وقد دفعت به ر�ؤاه
�إىل ا�ستهجان مثل هذه امل�شاهد فخطرت له �أبيات من ال�شعر ال�شعبي
لل�شاعر :بداح العنقري� ..أخذ يردد بع�ضها:
وراك تزهد يا ري�ش العــني فين ـ ـ ـ ــا
ترى الظفر ما هو لل�ضاعنين ـ ـ ـ ـ ـ ــا
البدو واللي بالق ـ ـ ــرى ن ـ ـ ـ ــازلينـا
يوم الف�ضول بحلت ــك �شارع ـ ـ ـ ــينا
يوم انك�سر رحمي جذبت ال�س ـ ـ ــنينا

وتقول خ َّيال احل�ضر زين ت�صفي ـ ـ ــح
�أمق�سـ ــم بني الوجيـ ـ ــه املفاليـ ـ ـ ــح
ٍ
كل عطاه اهلل من هب ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــريح
والقوم باخوانك �سواة الزنـ ـ ـ ـ ـ ــانيح
وادعيت عنك اخليل �ص ـ ــم مدابيـ ــح

( ((1ال�شيخ� :صالح بن �سليمان الزكري.
((2ماش تاحماط ..ءاسن )(23
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مق�سم بني الوجوه املفاليح ..كما �أن احلكمة �ضالة
نعم الطيب ّ
امل�ؤمنِ ،
و�ص َفات املكارم والرجولة وعلو الهمة لي�ست وقف ًا على قوم دون
�آخرين ..كل عطاه اهلل من هبة الريح.
مل ين�س ما ُطرح ليلة البارحة من �أحاديث عن اجلن�س الآخر ..عن
ن�ساء وبطوالتهن ومواقفهن و�آرائهن ال�سديدة ،نعم �أعجبته ق�صة مزنة
بنت من�صور املطرودي عندما وقعت غارة على �أدبا�ش ذويها بقرية
(العو�شزية) بالقرب من مدينة عنيزة �أثناء �صالة اجلمعة ،فواجهت
وجابهت وقاتلت و�أعادت الإبل والغزاة خمفورين.
مل ترق لأحد احل�ضور يف تلك الليلة ق�صة مزنة فتربم وقلل من �ش�أن
املر�أة و�أخذ يروي ال�سلبيات وينفي الإيجابيات وهنا �أبدى رجل معروف
بالو�سطية يف الطرح ،م�ؤكد ًا �أن الطيب يكون يف الن�ساء كما يف الرجال
وما �أكرث الن�ساء العظيمات يف تاريخ جمتمعاتنا ،فاملثالية ،والعظمة،
حتلى بهما عدد من الأفذاذ رجا ًال ون�ساء ..ثم حكى فقال� :أتعرفون
حكاية تلك املر�أة التي كان لأبيها و�إخوتها الثالثة رئا�سة وريادة والذين
ُعرفوا بالذود عن احليا�ض والبذل والعطاء� ..أتعرفون �أنهم تعر�ضوا
لغزا ٍة �أغاروا على �إبلهم ،وجرت معركة حامية الوطي�س �شارك فيها
املوايل واحلا�شية ،وكانت النتيجة هزمية الغزاة لكن والدها و�إخوتها
الثالثة ،قتلوا وماتوا ،نعم رحل الأب و�أوالده ..وتركوا لها �إرث ًا �صعب ًا
وحم ًال ثقيالً ..فمن للقيادة ،ومن للأجماد ،ومن لمِ كارم الأخالق ..لقد
تركوا فراغ ًا كبري ًا وكبري ًا جد ًا.

عظمت م�صيبة تلك الفتاة التي تتوقد حما�س ًا و�شموخ ًا ،ف�أخذت
تفكر كيف تعيد مكانة �أهلها االجتماعية ،فلم تر ذلك كارثة وال عقبة
فبالإرادة والعزمية تتحقق الغاية ،ولذلك قررت �أنه ال منا�ص من
تن�صيب نف�سها حمل �أبيها ففعلت ثم قامت ب�ش�ؤون الع�شرية.
حت ّلت ب�إرادة قوية �صلبة ،وحققت جناح ًا باهر ًا �سارت ب�أخباره
الركبان ..الأمر الذي دفع كثري ًا من ِعلية القوم للتقدم خلطبتها ،ولكنها
كانت تعتذر للخاطب تلو الآخر ..فما كان من �أحد �أقاربها امل�سنني �إال
�أن جاء �إليها م�ؤنب ًا وحا ّث ًا لها على الزواج ..طمع ًا يف �أن ترزق مبولود
يتوىل رعايتها ويبهجها يف �آخر حياتها� ..أن�صتت للنا�صح ثم �س�ألت:
(هل الولد املنتظر �إجنابه �سيحمل ا�سم �أبي �أم ا�سم �أبيه؟) ف�أجاب:
�إنه �سيحمل ا�سم �أبيه .قالت� :إذا كان ذلك فال �أريد زواج ًا �إال من رجل
يحمل ا�سم ع�شريتي.
وت�سرت�سل الق�صة...
كانت العادة ال�سائدة لدى بع�ض البوادي ولي�س الكل� ..إذا مر�ض
مبر�ض معدٍ ُ ،ت ْخ�شى منه العدوى ..ف�إنه ُيرتك مبنزلهم عند
�أحدهم
ٍ
رحيلهم ويبقون له �شيئ ًا من امل�ؤونة� ..أما الذي به م�س من جنون
�أو َ�ض ْع ٍف عقلي ..فكان اخلال�ص منه �أن ي�صطحبه �أحد التجار �إىل
مدينة ما ويرتكه هناك لتنقطع به ال�سبل.
عم لها يعرتيه �شيء من الق�صور العقلي �سبق
ت ََذ َك َرت �صاحبتنا ابن ٍ
�أن ُترك يف بغداد ..ف�أر�سلت �أحد املوايل للبحث عنه وجلبه ،و�أبلغت
قومها ب�أنها اتخذت قرار ًا بالزواج منه ..ال ُحب ًا له وال ر�أف ًة بحاله ،و�إمنا
((2ماش تاحماط ..ءاسن )(23
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طمع ًا يف �أن ترزق ب�أبناء يحملون ا�سم العائلة ويقومون بواجب القيادة
والرئا�سة ..فكان لها ذلك ،وبعد ما رزقت منه بثالثة �أَبناء طلبت من
املوىل الذي جلب ابن عمها �إعادته �إىل بغداد ..فاهتمت برتبية �أبنائها
وتدريبهم حتى بلغوا �ش�أن ًا بني القبيلة ،وكانت لهم الكلمة والريادة
وا�ستعاد ِة جمد الآباء والأجداد.
ال �شك يف وجود النوادر من الرجال ومن الن�ساء ،و َي ْذكر لنا التاريخ
العربي الإ�سالمي امل�شرق كثري ًا من الن�ساء اللواتي َّ
ن�ضرن وجه التاريخ..
�أمثال �أم عمارة ،و�أ�سماء بنت �أبي بكر ،واخلن�ساء ،وخولة بنت الأزور،
وغريهن ،وما �أرى بطلة ق�صتنا هذه �إال واحدة من الن�ساء العظيمات
اجلليالت ،فقد كانت خري خلف خلري �سلف.
بطلة ق�صتنا كانت قائدة رائدة مدبرة ذات ر�أي ح�صيف �أثبتت يف
القيادة والريادة جدارتها ..كانت م�ضحية بعيدة عن الأنانية� ..ضحت
ب�شبابها و�صباها وتزوجت مبري�ض من �أبناء عمومتها لتحفظ جمد
�أ�سرتها وع�شريتها فحمل الراية ولدها وهو �أحد �أبناء الع�شرية ..كانت
مربية اعتنت ب�أوالدها ف�صدق و�صف حافظ �إبراهيم عليها عندما قال:
الأم م�����در������س�����ة �إذا �أع�����ددت�����ه�����ا �أع���������ددت ����ش���ع���ب���اً ط���ي���ب الأع��������راق

�أبعد هذه ال�شواهد والق�ص�ص عن العظيمات من بناتنا جند
من يقلل من �ش�أن املر�أة وهي الأم والأخت والبنت والزوجة املربية..
كفى �سلبيات.

1427/4/27هـ ـ ـ
( )24نعم :هناك شيخوخة بائسة

�أمل ينهك ال�شيب الذي ح ّل نازالً؟ ولل�شيب بعد اجل��ه��ل للمرء راد ُع

�أخذ يخط بع�صاه على الأر�ض خطوط ًا متوازية� ..سارح ًا يف
متاهات من الأحالم والر�ؤى� ..ش�أنه يف ذلك �ش�أن نظرائه بعد �أن طوى
ع�شرات ال�سنني احلافلة مب�شاهد من �إجنازات ومواقف ،وما يروى من
�صوالت وجوالت لأمم �سطرها التاريخ وحفظها الرواة� ..صار له منها
حديث وا�ستمتاع بذكرها� ..أعادته �إىل طوفان من الذكريات واملواقف
التي اعت�صرت قلبه و�أ�سالت دمعه ..بد�أت �أعرا�ض العجز والهرم تنه�ش
ج�سمه النحيل ،وتقا�صر نظره ،وقل �سمعه ،وزاد هزاله ،و�شعر ب�شيء
من غربته وهوانه بني �أهله وقومه ..كل ذلك ب�سبب هرمه.
ت ََذ َّكر �أيام ًا كانت له فيها القيادة والرئا�سة والف�صل يف الق�ضايا
وف�ض املنازعات والر�أي وامل�شورة ..وذهبت به �أفكاره مينة وي�سرة..
حم ِّلق ًة به يف الآفاق من التخيالت واملواقف وال ِق َي ْم ،و�أ�ساطري من
املرويات ،و�أحاديث املجال�س عن تقومي �أ�ضغان الن�ساء وتباين طباعهن،
وعن قول �أحد ال�شعراء يف رثاء زوجته:
ق���ال���وا ت����زوج ك����ود ت��دل��ه اوت��ن�����س��اه قلت �آه ل��و �أخ���ذت �أرب���ع م��ا ن�سيته

فيعود ويقول لنف�سه� :إن �صراعات احلياة وميولها وتقلباتها..
متعددة الأوجه واملنا�شط ،ومهما كان لها من رفعة ورقي و�سلطة
((2اب ةخوخيش كانه :معن )(24
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ونفوذ ..ف�إنه ُيقابل هذا �شيء من االنحدار والهبوط ،ونكران وجحود،
حت�سن منها جانب �ساء جانب �آخر ،وتتفاوت مقايي�س املعاناة
و�إذا ّ
من طبيعة الق�ضايا ،وم�صادر القوة وال�ضعف ،ومن القدرة التحملية
لدى الإن�سان ،وهذه الت�صرفات لي�ست وقف ًا على �أ�صدقاء و�أعداء
ومناف�سني� ..إنها فريو�س مر�ضي ..قد ي�أتي من الأباعد �أو من عقر
دارك ،من الأقارب وهذا هو الأدهى والأ ّمر.
وقدمي ًا قال حميدان ال�شويعر ..ق�صيدة ،منها:
ت���رى ال�ش ــايب ع��ن��د ع ـ ــيال ــه و�أم ع��ي��ال��ه م ـ ـ ـ ـ ـ ــثل ال��غ��رب��ي
ِم��� َن َّ���ول ت��ق��ول ل���ه ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ــه وال��ي��وم ت ــقول ل ـ ـ ـ ـ ــه و���ش تبي
ال�صـ ـ ــلبي
ل��و يطلـ ـ ـ ـ ــبها ردة لق ـ ـم ـ ـ ــة تقول خملـ ـ ــي يا ها ّ

حميدان ال�شويعر ..ذلك الرجل ال�شاعر الفحل ..الذي دخل
التاريخ من �أو�سع �أبوابه ،وخا�ض معارك هجاء ونقد الذع مع قيادات
�سيا�سية وقبلية ،واجتماعية ،و َت َع َ
ر�ض لتهديد ووعيد وت�شريدُ ..ي�صارع
تيارات من عنا�صر القوى برباطة ج�أ�ش وثبات و�صراحة يف القول..
ت�ؤول به حال املر�ض والهزال والعجز �إىل هذه الق�سوة يف املعاملة
واملعاناة وال�شكوى من �أقرب النا�س �إليه من �أهله وذويه ،وهذا �شاعر
�شعبي �آخر ي�شكو ويتربم من �أبنائه الذين تنا�سوا رعاية وتربية وعطاء،
وعناية وحدب ًا وت�ضحيات يقول:
طريي غذيته فرخ وارجيه قرنا�س وام�����س��ح على ري�شه بكفي وم��اري
يوم احرز ال�صيدات ما ردلـي را�س لعله طريقه لو ي�صيد احلبـ ــاري

وها هي احلال ت�ؤكد �أن لكل قوة �ضعف ًا ،و�أن لكل هيبة انح�سار ًا
وزوا ًال ،وما �أكرث من القيت ،و�شاهدت ،و�سمعت ..من يقا�سي من هذا
ال�سلوك املهني من الكثريات من الن�ساء ..ممن كفرن الع�شري ،وتنا�سني
ما ُب ِذل لهن من �سخاء ،ورعاية و ِقوامة ..ومعاناة املعانني لي�س من
الزوجات فقط بل من الأوالد.
وال يفوتني هنا �أن �أُ�شري �إىل اجلانب الإيجابي والإن�ساين للن�ساء
فهن �شقائق الرجال ومربيات الأجيال ،وعامرات البيوت ،و�صدق من
قال�( :إن وراء كل عظيم امر�أة) ..لذلك منهن ال�صاحلات الطيبات
ومنهن الطاحلات ..وحيث �إن منهن من تولت القيادة يف قومها
و�أجادت ،و�أُخريات حافظن على ِقيم من موروثات �آبائهن و�أزواجهن،
ومنهن من زهدن يف الزواج والإجناب من �أجل رعاية وا ِلد ْين و�إخوة،
ومنهن من �أقمن بيوت ًا وحافظن على تاريخ ..لذلك ال يجوز التعميم.
�أما عقوق الأبناء فال يقا�س على حالة و�أكرث ،والأح�سن �أن نتذكر
دائم ًا �أنّ ثمة �آباء يعينون على الرب و�آخرين يعينون على العقوق.
قال تعاىل{ :وَإِن جَاهَد ََاك عَلى َأن ُتشْ ِر َك ب ِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ َفلاَ ُتطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوف ًا}(.((1

واخلط�أ قد يقع من املر�أة �أو الرجل ومن االبن �أو البنت وليت كال
يراجع نف�سه ويقف عند حده.
اللهم الطف و�سامح� ..إنك غفور رحيم.

(� ((1سورة لقمان �آية (.)15
((2اب ةخوخيش كانه :معن )(24
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1427/5/1ه ـ ـ
( )25ندرة من النساء

الندرة والنوادر ،وامليزة والتم ّيز� ..أو�صاف لها ع�شاقها وروادها،
ولتلك �أعباء و�أحمال ثقال ،وطرق �شاقة ت�ستلزم توفر �إرادة �صلبة
وتطلع ًا �إىل العال و�سعي ًا حثيث ًا لتحقيق تلك الطموحات.
يحلو احلديث عن م�شاهري من الن�ساء وما حققن من ِ�سيرَ ومواقف
وت�ضحيات ،لقد م ّر بخاطرة �سابقة ..عن نوادر من الن�ساء وبطوالتهن
(ر�أي ًا ،و�شجاعةً ،وت�ضحيةً ،وح�سن ت�صرف) ..فتواردت خواطر �أ�شبه
بعربات قطار تتتابع ،ولعلي �أقف ممعن ًا النظر يف م�سار �إحداهن ..تلك
املر�أة التي جمعت بني �أ�صالة الر�أي ،والت�ضحية يف �سبيل �سمعة �أ�سرتها،
واملحافظة على متا�سك كيانها وموا�صلة بناء فو�صلت جمد ًا مبجد.
هناك رجل توفيت زوجته وله منها ولدان �صغريان ..كربت م�صيبته
وعظمت مهمته ،و�آىل على نف�سه �أ ّال يتزوج حتى يتجاوز ولداه مرحلة
الطفولة ..ليتوىل بنف�سه رعايتهما وتربيتهما ..فكان له ذلك ،وبعد بلوغ
�أ�صغرهما الرابعة ع�شرة من عمره تزوج امر�أة من بيت كرمي ..رعت
�ش�ؤون منزله ،وكانت خري خلف خلري �سلف.
و�ص ُل َحت �أموره
رزق منها بولد وابنتني ..زاد ن�شاطه التجاريَ ،
بامتالكه قطيع ًا من املا�شية وعدد ًا من الإبل ،و�صارت له وجاهة لدى
قومه وجماعته.
((2نلا نم ةردن )(25
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اج َل ُه � َأج ُلهُ ،وخطفت ُه يد املنون خملف ًا ُق َّ�صر ًا وامر�أة غريبة عن
َع َ
الأ�سرة فا�ستوىل ابناه الكبريان على موروث الأب من املا�شية والإبل..
ُم ِ
تجاه َلينْ �إخو ًة لهما (زغب احلوا�صل ال ماء وال �شجر) و�شرعا
يف موجة طفرة املزارع وقرو�ضها ..من�شغلينْ �أو مت�شاغلينْ يف دوامة
م�شاريع زراعية و�أرباح منتظرة.
جاء دور �أخوال ال�صغري فحاولوا حتري�ض ابن �شقيقتهم ملطالبة
�أخويه بحقه وحق اختيه من مرياث �أبيهم ،وتقدمي �شكوى �ضدهما لويل
الأمر ..لكن الأم ا�ستنكرت هذه امل�شورة من �إخوانها وهذا التحري�ض
لإ�شعال نار الفتنة بني � ْإخوان ،ثم طلبت من �إخوانها االن�صراف وعدم
التدخل بني ولدها وبني �إخوته من �أبيه.
افتقرت الأم و�صربت وحتملت وجتملت وبعد زمن �أ�شارت على
ابنها �أن يبحث عن م�صادر الرزق بال�سفر �إىل الكويت ليلتحق بجماعة
له هناك كي ُي�ساعدوه يف احل�صول على وظيفة ،وحتققت له هذه الأمنية
فتعينّ بوظيفة جندي ،وبعد �سنة من غيابه ..جاء يف زيارة حام ًال
لوالدته و�شقيقتيه بع�ض الهدايا ،وبعد الفرح وح�سن اال�ستقبال� ..س�ألته
والدته� :أين هدايا �أبناء �أخويك؟ عليك ب�صلة الرحم ..فوعدها �أنه لن
ين�سى ذلك يف الزيارة القادمة �إن �شاء اهلل.
وم�ضت �سنوات حت�سنت خاللها �أحواله حيث ح�صل على م�صدر
دخل خالف راتبه ..لقد تعاطى البيع وال�شراء مبعار�ض ال�سيارات..
مما َم َّكنه من نقل والدته و�شقيقتيه �إىل الكويت وتطور و�ضعه املادي
واملعنوي واالجتماعي.

�أما �أخواه لأبيه فقد �ساءت �أحوالهما �إذ مل يوفقا يف م�شاريع
الزراعة نتيجة لعدم اخلربة والإهمال مع �سوء النية وامل�سلك ورمبا
العتمادهما على عمالة �سائبة جاهلة ول�سوء �إدارة ..مما �ضاعف
الإنفاق وقلل الإنتاج ..ثم تراكمت الديون عليهما التي �أثقلت كاهليهما،
فطوردا ولوحقا من الدائنني.
ذات يوم �أبلغته والدته �أن ظروف ًا مالية �صعبة متر ب�أخويه،
ٍ
متخف باملنطقة ال�شرقية،
ف�أحدهما م�سجون مبدينة الريا�ض ،والآخر
و�أ�شارت عليه �أن يلحق بهما ويحل م�شكلتهما ،وب�شخو�صه �إىل الريا�ض
وجد الأخ ال�سجني مطالب ًا مببلغ �ستمائة �ألف ( )600.000ريال ..فقام
بت�سديدها و�إطالق �سراحه ،و�أخذ يبحث عن �أخيه الثاين ،وبعد العثور
عليه ومعرفة مقدار املبلغ املطلوب منه والذي جتاوز �أربعمائة �ألف
( )400.000ريال ..و�سدد الدين عنه.
�إن الرتبية احلقة التي غر�ستها الأم الفا�ضلة يف ولدها �آتت �أكلها
وثمارها ،فلم ت�ستل �سخيمة ال�ضغن من قلب ولدها فح�سب بل وجهته
�إىل مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان ال باالنتقام ف�صارت هذه الأم منوذج ًا
لف�ضليات الن�ساء تتحدث الركبان عنها وعن ولدها ..وما �أكرث الأفا�ضل
من ن�سائنا وهلل احلمد.
�إن هذه املواقف والأحداث ..اختبار ملعادن َخ ِف َّية كامنة ،وما �أكرث
املعادن النقية التي مل ُيتح لأحدٍ الك�شف عنها ،وعن ذلك املخزون من
املواهب والقدرات العقلية والفكرية يف ر�ؤو�س الكثري من الن�ساء� ..إنهن
حق ًا �شقائق الرجال ومربيات الأجيال ..فلهن من الآباء والإخوان
والأبناء ُج ُّل االحرتام وخال�ص الدعاء.
((2نلا نم ةردن )(25
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127/5/2هـ ـ
( )26متى يصحو الغافل

بعد فراغه ع�صر ذات يوم جميل م�شبع بالغيوم ون�سمات هوائه
املنع�ش للنف�س� ..أراد �أن يخط بقلمه خاطرة تروي عط�شه وت�شبع نهمه..
فتزاحمت على ذهنه �أفكار متعددة ومتباينة ..كلها جديرة بالتدوين..
فحاور وردد قول ال�شاعر:
ت���ك���اث���رت ال���ظ���ب���اء ع���ل���ى خ ٍ
����را�����ش ف���م���ا ي�������دري خ����را�����ش م����ا ي�����ص��ي�� ُد

�إنها �ساعات و�أيام و�أ�سابيع و�شهور تتتابع لتم�ضي �سنوات هي من
عمر الإن�سان ..فهل يحا�سب نف�سه فيم ق�ضاها وكيف �أم�ضاها ،وما هي
حم�صلته ،وكيفية ا�ستثماره لها� ..إنه الوقت يجري وعقارب ال�ساعة ال
تتوقف ،وكما قيل (الوقت كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك).
يقول ال�شاعر �أحمد �شوقي:
وم��������ا ن����ي����ل امل�����ط�����ال�����ب ب���ال���ت���م���ن���ي ول���ك���ـ���نْ ت����ؤخ���ـ���ذ ال��دن��ي��ـ��ا غالب ـ ـ ــا

يختزن املرء يف جمجمته الكثري من اخلطط وامل�سارات التي �سوف
ي�سلكهاُ ،
وطموحات َي ْ�ش َف ُع َها ب�آمال و�أماين ،ورغبة يف حتقيق �أمور دون
�سعي وبذل جهد وعناء و�صرب ومثابرة ،وكيف يجنى من ال ي�سعى يف
�أر�ضه ويبحث عن رزقه� ..أمل ت�سمع قول ال�شاعر:
ترجو النجاة ومل ت�سلك م�سالكها �إن ال�سفينة ال جتري على اليب�س
((2غلا وحصي ىتم )(26
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جميل يا بني �أن ُتخطط و�أن تر�سم تطلعاتك على الورق ..ثم ُتتابع
�آخذ ًا بح�ساب كل املعوقات والعقبات ،ومن�ضبط ًا وم�ؤدي ًا كل واجباتك
وحمافظ ًا على عالقاتك االجتماعية ،وممار�س ًا للمثل وال ِق َي ْم ..باذ ًال
النف�س واجلهد واملال ..لتعطي انطباع ًا ح�سن ًا ،و�سلوك ًا �صادق ًا ،وذكر ًا
يبقى ،وعم ًال �صاحل ًا تلقى.
�أيها الأبناء الأعزاء� :أُذ ِّكر نف�سي و�أ�ستنه�ضها لتفيق من غفلتها..
كما �أُذ ِّكركم ب�أيام خلت ..ماذا ا�ستودعناها من ر�صيد؟ وماذا يجب
علينا �أن نعمل لأيام قادمة �إن �شاء اهلل ،علينا �أن نبذر ونعتني مبا
نزرعه ..لي�أتي بثمره يوم ح�صاده ..من منا يخلو بنف�سه ويحا�سبها،
ويت�ساءل عن ما�ضي �أيامه ماذا عمل ،وما هي ا�ستعداداته لأيام �آتية،
وماذا عليه من واجبات لإخوان و�أبناء و�أقارب وجمتمع.
تلك ت�سا�ؤالت ..لو �أخذ بها كل منا وتابعها بعزم و�إ�صرار وبح�سن
نية ..لتحققت له ب�إذن اهلل �أمور ومتطلبات كثرية ..لكن هيهات ُيجدي
اال�ستنها�ض ل�شريحة من ال�شباب ممن �أخذتهم املتعة واللهو واال�سرتخاء
فغفلوا وناموا ومل يفيقوا ،يا ليتهم يعون قول ال�شاعر ال�شعبي:
ت�صحيـ ـ ــه ي��ق��وم م���ن ن��وم��ه ب��ل��ي��ـ��ـ��ـ��ا منـ ـ ــادي
خ��ل��وه ي��رق��د والليالــي
ِّ

اجلميل �أن يحتاطوا و�أال ي�صحوا على الفواجع ال �سمح اهلل ويا
ليتهم ي�سمعون قول الآخر فيتعظوا:

َ�ص ِّفر �أو َق ِّيل واحل��ق النوم بالنوم م��ا دام بقعا م��ا خ��ذت ل��ك ع�صاها

والأجمل �أن ينتبهوا من غفلتهم حتى ال تهوي عليهم هموم الأيام
بع�صا التوبيخ والإيالمُ .ترى ..متى يكون اللحاق بالركب� ..إذا �أخذ

ال�شاب بالنوم ومتع احلياة ..متغاف ًال عما ينتظره من �سلوك خط طويل
مليء بالعرثات والأ�شواك ،ومفاج�آت الأيام و�أحداثها ،وما ُيرجى منه
القيام بواجب ،وم�ساهمة عائلية واجتماعية ،وكيف ُيترْ ك ُيتابع نومه
حتى ُتوقظه الليايل ،وهل �أ�صاب ال�شاعران مبا قاال ،هل ا�ستنه�ضا
الهمم ف�أفاق ال�شباب من الغفلة �أم بقوا �سادرين� ..إذا مل ي�صحوا الآن
فمتى ي�صحون؟!
لقد غاب عن هذا ال�شباب �أمور كثرية وم�س�ؤوليات عديدة ،و�إذا مل
ينتبه �سيبقى مع اخلوالف يندب حظه ملقي ًا اللوم على من حوله ..ما
�أكرث مالماتنا وجدلنا مع فلذات �أكبادنا ،وكيف بهم �أمام متغريات هذا
الع�صر وامتزاج احل�ضارات وثقافاتها ،وو�سائل الرفاه والرتفيه ..فهل
لنا من طريق ن�سلكه غري املالم؟!
�إن العجب يكمن يف ر�ؤية �شريحة كبرية من ذوي الألباب من
ال�شباب� ..سائرة وراء املتعة والأن�س وامللذات ،ومتابعة ف�ضائيات ماجنة،
وذرع ل�شوارع ومعاك�سات ،وت�سكع وارتداء �ألب�سة من املو�ضات الدخيلة،
و�سهر وم�ضايقات دون حياء �أو �إدراك لواقع حالهم ال�شاذ املمقوت..
متنا�سني ما ينتظرهم من غدٍ مليء باملفاج�آت واملخاطر ،ومتغافلني
عن الت�سلح بال ِعلم واملعرفة ملواجهة م�ستجدات تقت�ضي منا �أن ن�ش ِّمر
عن �سواعدنا و�أن ن�سعى ونعمل من خالل تخطيط وم�سار �سليم ..علم ًا
و�آداب ًا و�صحبة �أماجد.
يقول ال�شاعر احلكيم:
ال��ع��ل��م زي���ن وخ�ي�ر ال��ن��ا���س يطلبه واجل��اه��ل��ون لأه���ل ال��ع��ل��مِ �أع ـ ــدا ُء
ف��ع�����ش ب��ع��ل��م وال ت��ب��غ��ي ل���ه ب��ـ��ـ��ـ��ـ��د ًال ال��ن��ا���س م��وت��ى و�أه���ل ال��ع��ل��مِ �أح��ي��ا ُء

((2غلا وحصي ىتم )(26
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كيف به�ؤالء الن�شء يتخاذلون �أمام معطيات متاحة لهم من �أمن وغذاء
و�صحة وتعليم و�سعي يف مناكبها ..تلك واهلل الغفلة واجلحود والع�صيان..
�أعاذنا اهلل من �شرور �أنف�سنا ،و�سيئات �أعمالنا� .إنه جواد كرمي� ..أرجو �أن
ي�سمعوا الن�صح ويعملوا به و�أال ينطبق عليهم قول القائل:
حم�����ض��ت��ه��م ن�����ص��ح��ي مب��ن��ع��رج ال��ل��وى فلم ي�ستبينوا الن�صح �إال �ضحى الغد

فا�ستبانة الن�صح يف �ضحى الغد ال جتدي حيث يكون الأوان قد
فات واخل�سارة قد حتققت.

1427/5/5هـ ـ
بل ينفي َ
(ُ )27ن ٌ
الخبث

�أن��ف��ق م��ن ال�صرب اجلمــيل ،ف�إنــه مل يخ�ش فقراً منفق من �صب ــره
هجـ ـ ــره
واح��لُ�� ْم و�إن �سفه اجللي�س وقل لـه حُ�����س��ن امل��ق��ال �إذا �أت����اك ُب ْ
ْ

ت�ستعر النار وتكرب من م�ست�صغر ال�شرر ..ثم تزداد ا�ضطرام ًا
وانت�شار ًا بفعل موقديها ،وما ذلك �إال �أن بع�ض ًا من الأ�شرار تواقون
لنزعات ال�شر ،وما ُجبلت عليه من حب �إثارة الفنت والت�شفي ب�آالم
الب�شر ودعم ال�سوء بالأ�سو�أ ..تلك حال الكثريين من الطغام.
و�صدق من قال يف ه�ؤالء:
�إن يعلموا اخلري �أخفوه ،و�إن علموا �شراً �أذاع��وا ،و�إن مل يعلموا كذبوا

�أولئك ال ي�صغون �إىل عقل وال ي�ستمعون لن�صح ..ديدنهم هواهم املتبع.
كان لرجل ظروف خا�صة تكالبت عليه الهموم بعد وفاة والديه..
وعانى من فقد بع�ض �أع�ضاء ج�سمه وعا�ش طفولة طغى عليها ال�شح
ال�سوي.
والفاقة ،لكن �سريته كانت عامرة بالقيم وال�سلوك
ّ
لقد رعى (البهم) �أي �صغار ال�ض�أن وهو �صغري ..ثم تطورت به
احلال فرعى الغنم ردح ًا من الزمنّ ،ثم َّ
وطن نف�سه على حب العمل
خالل م�سار حياته ..ل�شعوره بوحدته وعزلته ..ومما كان ي�ضاعف �آالمه
ر�ؤيته لأقران توفرت لهم عنا�صر الرعاية والت�شجيع املعنوي.
((2خلا ن
7
ي ٌلبُن )(2
يف
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� ّ
أم�ضه احلزن من ممار�سات العداء �ضده ،كان يتلقى ذلك وال
ي�ستطيع االحتجاج لعجزه وخوفه ..لكنه من خالل ر�ؤياه و�سماعه لكثري
من جزيل الكلم و َن رِّي الفكر� ..صار عقله يختزن جميل احلكم وط ِّيب
القول ،ولعل دافعه لذلك التعوي�ض عما فقده ،و ِب َطرقه هذا امل�سار
حت�سنت �أحواله وحتقق له دخول املناف�سة ال�شريفة للأقران ..فكرث
وج ِ
وهر بالعداوة فقابل ذلك ب�صرب وحكمة واحتمال ..م�ستمد ًا
ح�سادهُ ،
العون من اهلل ثم من خمزون جتاربه.
حلم ب�أن يرزق
تزوج يف �سن مت�أخرة ،ورزق بعدد من البنات ،وكان َي ُ
بابن يكون امتداد ًا لتاريخه ،ومل تتحقق هذه الأمنية لتوقف زوجته عن
الإجناب ،وع َّز عليه �أن يتزوج ب�أخرى حب ًا وتقدير ًا لزوجته �أم بناته
التي كانت وما زالت عون ًا له يف ال�سراء وال�ضراء ..لكن املنعم جعل
العو�ض يف �أزواج بناته الذين تناف�سوا يف خدمته وك�سب وده.
كان �شغله ال�شاغل هو التفكري مبا يختطه مل�ستقبل واعد قادم
�إ�سهام ًا منه يف �إعالء العمران املادي واملعنوي ..فجازت له فكرة
ا�ستثمارية ذات �أبعاد تنموية ،وملا كان ي�شوقه النفع العام ..ر�أى �أن
يتو�سع هو وقومه يف ذلك امل�شروع احليوي ..الذي �أُعجب به القريب
و�شهد له البعيد ..م�ضت �سنون وهو �آخذ يف النمو واالزدهار ،و�صاحبنا
ُي�صارع حتديات من التجريح وم�ساعي الإحباط التي ما فتئت تتجدد
يت بحب الهدم والتقوي�ض،
وتتنوع بفعل انعزالية جماعة من ربعه اب ُت ِل ْ
َّ
والذم والتحري�ض.

وكان ُيعزّي نف�سه ويوا�سيها بقول ال�شاعر:

��اب
�أم��ن بعد بذل النف�س فيما تريده اُث�����اب مبُ���� ّر ال�� َع��ت��ب ح�ي�ن اُث��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُ
��اب
ف��ل��ي��ت��ك حت��ل��و واحل���ي���اة م��ري��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر ٌة ول��ي��ت��ك ت��ر���ض��ى والأن������ام ِغ�����ض��ـ ُ

م�ساعيه يف بذل اخلري كثرية ومتنوعة فكم �أعان معاقني وكم
رعى �أيتام ًا وكم وكم حت ّمل ..متحدي ًا تيار ال�شر ب�إ�صالح نف�سه �أو ًال
ثم بلني كلمته ،وت�ساحمه ،والتما�س العذر ،حمت�سب ًا وداعي ًا لهم بالعفو
والغفران ..لقد عانى ُم ّر العتب و�سخط القول ..فتمثل ن�صح اخلليفة
بني �أن ر�ضا النا�س غاية ال تدرك فتحبب
املن�صور البنه املهدي :اعلم يا ّ
�إليهم بجهدك ،وتودد �إليهم بالأف�ضال ،واق�صد ب�أف�ضالك مو�ضع
احلاجة منهم ..وليتك ت�سلم.
و�ص َاح َب ذلك جناحات
�سارت �أموره من ح�سن �إىل �أح�سنَ ،
ال�ستثماراته ..يف حتقيق عائد مجُ ْ زٍ ووافر ..متثل ذلك يف �أرباح �سنوية،
وارتفاع يف قيمة ممتلكاته ،ومدخرات ملن ي�أتي من بعده ،وما زال �صامد ًا
و�صابر ًا كالطود �أمام احلا�سدين ومن �شغلوا ب�أذية الآخرين...
ومع �أن ال�شاعر يقول:
م��ت��ى ي��ب��ل��غ ال��ب��ن��ي��ان ي���وم���اً مت��ام��ه �إذا ك���ن���ت ت��ب��ن��ي��ه وغ���ي��رك ي���ه���د ُم

�إال �أنه كان يتحدى الهدامني الذين مل ي�ستطيعوا تقوي�ض �أي �شيء
يف حياته لكن الفاجعة جاءت بعد وفاته ..عندما نعاه القوم وتذكروه مع
مرارة �أيامهم ،وتمَ زّق ك�سا�ؤهم الذي حتلُّوا به طيلة حياته ،لقد �أ�س ّروا
الندامة والت حني مندم.
((2خلا ن
7
ي ٌلبُن )(2
يف

133

134

عبداهلل بن عبدالمحسن الماضي
خواطر وأحاديث لألبناء

كثرية هي امل�شاهد ،وتلك هي �أحوال من كان هذا قدرهم ،وما
ذلك النفور والولوغ يف ال�شر �إال �إفرازات �أمرا�ض ا�ستوطنت يف نفو�س
�سقيمة كانت مرتع ًا و�أر�ض ًا خ�صبة للعلل واالنحرافات اخلبيثة.
وبعد �أن �أ�سمعتكم ق�صة هذا الرجل النبيل هل يل �أن �أخاطب
�أبنائي وبناتي يف هذا الوطن ف�أقول:
�أيها الأبناء والبنات ..ممن ينتمون لهذا الوطن املعطاء� ..إن يد اهلل
مع اجلماعة و�إنها فر�صة لالختالء بالنف�س وحما�سبتها بتجرد و�سمو،
ومن ثم علينا �أن نختار لأنف�سنا الطريق ال�سوي فنرتفع عن الدنايا
و�صغائر الأمور ونتطلع �إىل املعايل والأجماد قو ًال وعمالً ..بتعا�ضد
وتكاتف وحب ووئام.
واهلل من وراء الق�صد.

1427/5/6ه ـ
( )28نحو تماسك أسري

ا وو َّدع������������تُ ال����غ����واي����ة وال���� َّ���ش���ب���اب���ـ���ـ���ا
ر�أي������ت ال�����ش��ي��ب الح ف��ق��ل��ت� :أه��ل� ً
وم�����ا ����ش��� ّي���ب���ت ع����ن ِك���ب���ر ٍ ،ول��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ن ر�أي���������ت م�����ن الأح������ب������ة م�����ا �أ����ش���اب���ا

ي�شكو الأوالد من كرثة �شرود والدهم ،و�إ�شغال فكره ب�أمور وهموم
ال متت لأو�ضاعهم �أو م�ستقبلهم ب�أية �صلة ،ويت�ساءلون عن �أ�سباب ذلك
واملي�سرة �أموره ،فريد هذا الت�سا�ؤل بت�سا�ؤل:
وهو املوفق يف حياته ّ
ماذا يفعل بخواطر تتوارد يف ذهنه م�شحونة برتاكمات من حوادث
الزمن وجمرياته ،وعن معاي�شته مرحلتني متباينتني من عمره ،ك�أن
املرحلة الأوىل من مرويات تاريخ �أو حديث �أجداد� ،أما املرحلة الثانية
فامتازت بهذا التغري الكبري الوا�سع واملت�سارع يف خمتلف مناحي احلياة
من تطورات �إيجابية مذهلة ،كان لها ثمن باهظ ،فقد �أفرزت فقدان
بع�ض ال ِق َي ْم املوروثة اجلميلة ،وهزّت فينا الأ�صالة ه َّز ًا عنيف ًا.
كثرية هي املتغريات و�أ�سبابها ..مكان ًا وزمان ًا ومو�ضوع ًا ،وما
يواجه املرء من حتديات يف حياته اليومية ،ومعاجلته كثري ًا من الأمور
ذات امل�سا�س الأ�سري ح�سب مفهومه وقدراته الفكرية ،وما لديه من
خربة وجتربة ..وتذهب به هذه املتغريات �إىل تنامي ما عليه وعلى
غريه من حقوق وواجبات وتبعات من ال�صلة والتوا�صل ،وت�أخذه
ت�سا�ؤالته � إىل قوله:
((2أ كسامت وحن )(28
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ما �أكرث من القيت ُيغني على لياله ،ويتذرع مب�شاغل ،وروابط
عمل ،وعالقات اجتماعية ،وتربية �أبناء ،ودرا�سة ،ورعاية منزل ..طلب ًا
لالنفكاك من الواجبات الأ�صيلة.
�أمر طبيعي �أن ت�سمع مثل ذلك وما تفرزه متطلبات احلياة ..فكلما
تر�سخت البنية التحتية يف البالد ،وحت�سن دخل الفرد ،وتوافرت عوامل
الأمن واال�ستقرار ..كلما كرب حجم امل�س�ؤولية ،وتعددت �أوجه الن�شاطات
وامل�ستلزمات اليومية ،وبالتايلُ ..يربمج الإن�سان وقته وفق هذا امل�سار..
لإجناز ما ي�ستطيع �إجنازه ،وما ُيقابله من ن�شوء عوائق وحواجز تزيد
من مهماته اليومية.
كل ذلك ُي َك ِّون تراكمات من الأعمال التي تزيد يف التعقيدات
النف�سية ،واملتاعب اليومية ،فيتربم املرء من ثقل حملها ..مما يجعل
توا�صله مع والديه و�إخوانه و�أخواته و�أقاربه وجماعته يتقل�ص مع مرور
الأيام وال�شهور ..رمبا ي�ؤدي ذلك �إىل انقطاع وهجران ..يكون ت�أثريهما
كبري ًا على النا�شئة التي هي �أحوج ما تكون لتنمية العالقات االجتماعية،
وغر�س الروابط الأ�سرية و�صلة الأرحام ،وقدمي ًا قيل :حق الأقارب
�إعظام الأ�صغر للأكرب ،وحنو الأكرب على الأ�صغر ،وللأ�سف ك�أن هذه
الأمور �أ�صبحت �أثر ًا بعد عني ..وماذا نفعل بقول ر�سولنا �صلى اهلل عليه
و�سلم( :حق كبري الإخوة على �صغريهم كحق الوالد على ولده).
�أ�صالة نرجو �أ ّال ت�ضمحل وال تذوي ..نعم كثريون من ي�شكون من
هذه الظاهرة اخلطرية التي لها �أبعاد من اجلفاء والتفكك العائلي،
وكثري ًا ما ن�سمع ب�أن َقري َبينْ جمعهما جمل�س واحد ..ال يعرف الواحد
منها الآخر ..واخجلتاه.

وال �شك �أن هذه من �إفرازات الرفاه والتطور الذي ال يراعي
موروثاتنا وان�شغال اجلميع يف �أمور دنياهم ،وما يتبعها من غفلة ولهو
و�سفر وبرامج متلأ الوقت من غري طائل.
لكن باملقابل ف�إن ظاهرة ال�صناديق الأ�سرية التي بد�أت تنت�شر بني
الأ�سر �أعطت ثمارها ..وحتاول معاجلة اخلط�أ ..لقد تنبهت �شريحة
من �شرائح املجتمع ف�أن�ش�أت �صناديق للأ�سر والعائالت ق ّربت البعيد
وو�صلت القا�صي فعملت على ّمل ال�شمل وعلى الرتاحم والرتابط وحتقيق
التالحم الأ�سري ،فعادت الأ�صالة و�أُحيي املوروث.
ومع هذا ال يخلو هذا التوجه من املعوقات التي تن�ش�أ بني وقت
و�آخر فت�ضع العراقيل ..حمدثة تيارات من ال�سخط والتقوي�ض والعناء
النف�سي ..فيت�صدى لتحقيق الطموح رجال م�ؤمنون ب�سالمة ونقاء هذا
التوجه ..ممن وهبهم اهلل حب اخلري وفعله وقوة ال�صرب واالحتمال،
وحلم ًا يغلب على �سفاهة.
علم ًا ب�أن �أي عمل جماعي مهما كان نوعه معر�ض للخط�أ
والتجاوزات ..لكن املهم يف ذلك �سالمة الق�صد ..والأخذ يف االعتبار
�أن حدوث مثل هذه الظواهر� ..أمر طبيعي م�ألوف ..و�شعور فكري
ين�ساق وراءه �أ�شخا�ص ذوو �شرود فكري و�أمزجة �شاذة ..فيعتمد حامل
الراية على الباري ع َّز وج ّل الذي يجزي �أح�سن اجلزاء على ح�سن النية،
ج ّنب اهلل اجلميع مزالق ال�سوء ،وهداهم خلري الأعمال ..الباعثة على
حتقيق املبادئ الإن�سانية التطوعية ذات املنافع العامة والتوجيه الرتبوي
ال�سليم.
واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
((2أ كسامت وحن )(28
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( )29نقد موضوعي ..وآخر!!؟

َظ���لَ��� ْل���تَ تُ����ب����دِّل الأق��������وال ب��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��دي وي��ب��ل��غ��ن��ي اغ��ت��ي��اب��ك وه����و عَ�� ْي��ـ��ـ ُ��ب
ف��ق��ل م���ا ���ش��ئ��ت َّيف ..ف��ل��ي ل��� ٌ
��س��ان َم����ل����يء ب���ال���ث���ن���اء ع��ل��ي��ـ��ـ��ك رط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُ��ب
وع ِ
���ام��� ْل���ن���ي ب����إن�������ص���ـ ٍ
���اف وظ��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ٍ��م جت�����دين يف اجل���م���ي��� ِع ك���م���ا حت��ـ ُ��ب

يت�صاعد الدخان ،وتثور العوا�صف ،وتظلم العتمة ،وتنحجب
الر�ؤية ،وحتتقن النفو�س ،وت�ضعف ال�سيطرة على ال�سلوكيات ،وتزداد
ويعم فقدان الوعي.
مرارة الت�صرفّ ،
تلك حال �أفراد وجماعات حتولت �إىل نباتات �شائكة يف رو�ض
ُم ْر ِبع ..هذا الرو�ض الذي تزينه الورود والزهور له ع�شاقه من راغبي
املتعة واال�ستمتاع ..لكن كيف يكون ا�ستثمار الزهور املحاطة بالأ�شواك..
الأ�شواك التي ي�شتد �أذاها� ..إنها حال ب�شر من �أ�صحاب االنحراف
الفكري ال�شاذ و�شوارده ..ممن ابتليت بهم �أقوام وجمتمعات.
�أخذ يفكر و ُيلقي بظالل �أفكاره على ما يراه من تناق�ضات يف
املفاهيم وحلن القول ومع�سوله ،ومن النقد اجلارح و�سوء الألفاظ.
فردد قول حكيم:
(من الذي يدري مبا فيه من خطل ،ومن امل�سالك املوح�شة التي
اتخذها طريق ًا ..ليت املنحرفني يدرون ويحا�سبون �أنف�سهم).
((2رخآو ..يعوضوم دقن )(29
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�إن اختالف وجهات النظر ،وتباين الر�ؤى ..من الظواهر الطبيعية
وما اجلدال واحلوار �إال �سنة من �سنن اهلل يف خلقه لقوله تعاىل:

{ َقدْ سَمِعَ ال َّلهُ َقو َْل الَّتِي ُتجَادِ ُلكَ فِي َزو ِْجهَا و ََتشْ َتكِي إِلَى ال َّلهِ وَال َّلهُ يَسْمَعُ َتحَاوُرَ ُكمَا
إِنَّ ال َّلهَ سَمِيعٌ بَصِريٌ}(.((1

والنقد املو�ضوعي لغة الثقافة وحمقق الهدف ،وهو م�سعى خيرّ
يعمل على ت�ضافر اجلهود لت�صحيح امل�سارات ال�سلبية وحتويلها
�إىل �إيجابيات.
لكن النقد الهدام الالذع ،وطال�سم القول و�إخفاء احلقائق� ..إفراز
لدوافع ال َغيرْ َ ة واحل�سد ،واحلقد الدفني الذي َيحرق �صاحبه وهذا ال
ي�س ّر ،لأن احلا�سد احلاقد لو برئ من حقده وح�سده لكان ع�ضو ًا نافع ًا
يف املجتمع ،ف�إذا �أحرقه ح�سده خ�سر املجتمع �أحد �أفراده.
لكن ما احليلة وال�شاعر يقول:

ك��ل ال���ع���داوات ق��د ت��رج��ى �إماتتها �إال ع����داوة م��ن ع����اداك ع��ن َح��� َ��س ِ��د

نعم ما احليلة وقد و�ضع احلاقد �أ�صابعه يف �آذانه وا�ستغ�شى ثيابه
لأنه ال يريد �أن ي�سمع خري ًا وال يريد �أنْ يرى جميالً:
���ص�� ٌم �إذا ���س��م��ع��وا خ��ي�راً ُذك�����رت به و�إن ُذك�����رت ب�����س��وء ع��ن��ده��م �أذن����وا

�إن النقد املو�ضوعي منهج �سليم وطريق قومي ،وم�سلك من م�سالك
وال�سعد ،و ُيثني و ُي�شيد بخ�صائ�ص
ال�شرفاءَ ..ي ْب َد�أ بفواحت اخلري َّ
ال�شخ�ص املنقود وم�آثره ..ثم ُيبينِّ وجهة نظره التي يراها دون تع�صب
(� ((1سورة املجادلة الآية (.)1

لر�أي ..متخذ ًا �أ�سلوب الدعوة باحل�سنى ولني الكلمة ،وم�ساهم ًا ب�إ�ضاف ٍة
جميل ٍة ومفيدة ومبين ًا للأخطاء للت�صحيح ال للت�شهري.
�أ َّما نقد ال َغيرْ َ ة واحلقد فهو �إخفاء اجلوانب امل�ضيئة و�إظهار
ال�صحيح م�شوه ًا وت�سفيه الآخر ،وهذا �أ�سلوب العاجز املفل�س الكا�شف
حلقيقة و�ضعه ،وملكنونٍ من ننت القول و�ساقطه ..البعيد عن قواعد
الأدب واحرتام النف�س ،وما ذلك �إال خ�سران الناقد وجلوئه للقذف
وال�شتم والتجريح ..وجحد للمعروف وامل�ألوف ،ونكران للجميل ،وك�شف
عن ال�سوءات.
وفات احلا�سد �أن االنتقادات غري املقبولة من ال�سامع والقارئ،
واملوحية ب�أهداف �أو م�صالح خا�صة� ..إمنا تعك�س نوايا خبيثة غري
خافية على كل ذي لب.
ليعلم احلا�سد �أن النقد َي ْب ِني وال يهدم ،و ُي�ضيف ر�أي ًا تنويري ًا ،وال
ُي َق ِّو�ض ،يديل باحلجج ال ب�أوهام و�أقوال غري �صحيحة يفرغها من خالل
خواطر ال يعي م�ضمونها ،وال يدرك مفهومها.
لقد �ص ّور �أبو ذر ر�ضي اهلل عنه حال لئيم م�ستهرت مندفع بال�سب
وال�شتم ،وحال عاقل عامر ال�ضمري بهذه الرواية:
�شتم رجل �أبا ذر ..فقال :يا هذا ال تغرق يف �شتمنا ،ودع لل�صلح
مو�ضع ًا ..ف�إننا ال نكافئ من ع�صى اهلل فينا ب�أكرث من �أن نطيع اهلل
فيه ..فهل من م�ستفيد ،وهل من متعظ.
�إن خاطرة االنتقام لدى احلا�سد هي التي جعلته يتخذ هذه
الو�سيلة ..هي التي �أوجدت يف نف�سه وح�شة بينه وبني النا�س ،وال �سيما
((2رخآو ..يعوضوم دقن )(29
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�أهل اخلري وال�صالح ،كما �أوجدت ظلمة يف قلبه� ،أعمت ب�صريته فتاه
ر�أيه وعادى الآخرين و�أ�ساء للنا�س فا�ستوح�ش.
�أ������س������أت �إ ّ
يل ف��ا���س��ت��وح�����ش��ت م��ن��ي ول������و �أح�������س���ن���ت �آن���������س����ك اجل��م��ي��ل

للجميل رونق ،للجميل �ألق ،للجميل بهجة نور ..فلنعد �إليه.
�إن اخلواطر الرديئة ال جتتمع مع الإميان ..فمع الإميان ي�ستنري
الطريق وتت�صافى القلوب ويفرح النا�س وال يندم �أحد ،و�صدق اهلل
تعاىل{ :وَلِمَنْ خَافَ مَ َقامَ رَبِّهِ جَنَّ َتا ِن}(.((1
ومع هذا �إذا �أ�صر احلا�سد احلاقد على موقفه و�أبى � اَّإل �أن يظلم
ف�إنه �سيجدنا على ما يجب من مكارم الأخالق ،ورفعة و�سمو ،و�سنعوده
�إذا مر�ض ،و�إذا �أذنب نغفر ونرتفع ،و�إن اقت�ضى الأمر اعتذرنا.

(� ((1سورة الرحمن الآية (.)46

1427/5/20ه ـ ـ
يجسد قيمًا
( )30خلق كريم
ّ

و�إذا ب���غ���ى ب��������ا ٍغ ع���ل���ي���ك ب��ج��ه��ل��ه ف���اق���ت���ل���ه ب�����امل�����ع�����روف ال ب��امل��ن��ك��ر

�صبا ٌح وم�ساء ،وليل ونهار ،و�أيام و�شهور و�سنون تتواىل ،وحوادث
و�أح�����داث ،وم��ت��غ�يرات ُت��ف��رزه��ا تقلبات ال��زم��ن ..ب��ن��زول وارحت���ال،
و�صفو وكدر.
هي الدنيا كما ترى ..ال ت�ستقر على حال ،وال يقر لها قرار ..جتول
فيها �شعوب و�أُ�سر ،و�أقوام وجماعات ..ثم تلفهم ب�أدوارها وكوارثها
ومفاج�آتها ،وهكذا �سنة اهلل يف خلقه ..الأيام يداولها اهلل بني النا�س.
كان لقبيل ٍة قيادة وريادة ،و�أُعطيت قوة يف اجلاه وب�سطة يف الرزق،
وكانت ال تبخل يف الإنفاق ،ف�صار لها نفوذ و�ش�أن ،وتاريخ ُيروى وخرب
ُيذكر ..كانت جتوب ال�صحاري بحث ًا عن الكلأ واملرعى ،وتعزز مواردها
املائية عدد ًا ومنعة ،واملياه يكرث حولها ال�صراع ..ما كان لهذه القبيلة
منازع عندما �ضحكت لها الدنيا وقد كانت غافلة عن قول ال�شاعر:
وال����ل����ي����ايل م�����ن ال�����زم�����ان ح���ب���اىل م����ث����ق��ل�ات ي�������ل������� ْد َن ك������ل ع���ج���ي ِ���ب

نعم ما كانت حت�سب ح�ساب ًا لأحد حتى تداعت ظروف ،و�صارت
متغريات ،وجاءت نكبات وت�أججت عداوات بعد غزوات توالت عليها..
�أُخرجت من ديارها و�أُ ِ
ق�صيت عن مواقعها وعن مراتع �إبلها وموا�شيها،
((3ق دّسجي ميرك قلخ )(30
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و�سلبوا مكانتهم االجتماعية،
ثم �أُبعد رجالها عن منابع م�شاربهمُ ،
وحقوقهم الذاتية ،وانطف�أ ال�سراج ،و�صاروا خرب ًا بعد عني.
مل حتظ الع�شرية برجال من اجليل الثاين ذوي بالٍ � ،أو ُمتطلع
ي�سعى لإعادة �أجماد در�ست لعقود من الزمن مثقالت بهموم و�أوجاع..
فتى وحيد �أبويه من ال�صف الثالث ممن هو عنها
�إىل �أن َق َّي�ض اهلل لها ً
مبن�أى وبعد وعناء.
�أخذ به الهم والقلق م�أخذ ًا �شديد ًا رغم �صغر �سنه وخلو يده وقلة
الن�صري ..لقد ر�أى ما �آلت �إليه احلال ..ف�أ�صبح يف �صراع مع نف�سه..
جتده �شارد الذهن� ..سارح ًا مع الأماين ..حمب ًا لالنفراد ..متخذ ًا
مكان ًا ق�صي ًا يناجي نف�سه فيهُ ..يعمل فكره يف كثري من ق�ضايا يومه
وم�ستجدات غده ..يبحث عن حق م�سلوب وجاه مفقود ،ويفت�ش عن
منافذ ،وير�سم خطط ًا ..ال يبحث عن راحة �أو متعة ،وال ي�أن�س لدعة..
تراه يبدي اهتمام ًا و�شفق ًة ب�أهله وقومه ..يعاين هموم ًا ،وحتمل �أذى
وت�سخط ًا من �سفهاء ع�شريته� ..صابر ًا و ُملتم�س ًا لهم العذر ،ومت�ساحم ًا
عن جتاوزاتهم و�أخطائهم.
�أقدم مع قلة من ربعه م�ستعد ًا بالكفاح وجال جوالت يف الغدو
والرواح ،وات�صل ووا�صل وثابر حتى �أثمر اجلهد وحتقق الطموح،
وعاد دورهم امل�ضيء يثبت حقوق ًا ويبني �أجماد ًا ،رغم ن�شوء تيارات
من العنا�صر امل�ضادة التي ي�ساندها �سفهة ومبتذلون من الع�شرية ممن
ال هم لهم �إال الهدم وا�ستعمال غليظ القول ،وال�سعي لكيد ومكيدة..
لكن �صاحبنا بقي �صامد ًا وا�ضع ًا ن�صب عينيه الهدف الذي ما حاد

عنه وهو �إجناز املزيد ورفعة ال�ش�أن وا�ستعادة الريادة يف ظل دوامة من
�صراعات القبائل وخالفاتها وحتالفاتها ..والتي جعلت النهب وال�سلب
والغزوات من مفاخرها ،مما �ضاعف التناحر وزاد معوقات ا�ستتباب
الأمن ،و�ش ّل م�صادر التنمية فتفاقمت دواعي اجلهل واملر�ض ،وقد زاد
الطني بلة قيام جماعة قليلة من الع�شرية بد�س ال�ضغائن وبث الفرقة..
من�ساقة وراء مناف�سني �ضالني م�ض ّلني.
كل ذلك مل َيثنِ عزمه �أو يقلل من �إقدامه ..ف�أجنز مع القلة
املنا�صرة له الكثري وتفو ّقوا بب�صرية نيرّ ة ومنهج �سليم وبت�سامح ال
نظري له عن جتاوزات ال�سفه ..حتى جعل العقود العجاف التي م�ضت
تاريخ ًا وخرب ًا م�ضى وانق�ضى.
و�صف �شاعر عربي نف�سه ب�أبيات معبرّ ة عن �أرقه وه ّمه وحلمه
ومداراته جلهلة ع�شريته ومعرفته بالتعامل الأ�سلم مع الأقارب ،وك�أن
هذا ال�شاعر عني بهذه الق�صة عندما قال:
�أر ْق�����تُ و�أ���ص��ح��اب��ي خ��ل�� ُّي��ـ��ون ن ـ ـ ـُ َّو ُم
ول��ك��نَّ ه��م��اً بيـن جـنبـ ََّـي هــاج ـ ــه
ف�إن َي ُك حلمي م َّد �أعنــاق جهلهــم
ف���إن ك��ان حلم القادريـن مذلـ ـ ـ ـ ـ ًة
يقولون ما تخفي �سـواه �صدورهم
ول�ست ٍ
بغر �إن خ ُِ��دع��ت بقوله ـ ـ ــم

وم���ا �أن����ا ذو ث���ار وال �أن���ـ���ا مُ��غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر ُم
ع��ل ََّ��ي ذوو القربى عفــا اهلل عنهـ ُم
ف�لا زلـت فيهم يجهلون و�أحل ـ ـ ُم
ف�����إين ذ َل���ي���ل غ�ي�ر �أين ُمك ـ ـ ـ ـ ـ َّر ُم
وم���ا ع��ل��م��وا �أين ب��ذل��ك �أعل ـ ـ ـ ـ ـ ُم
ول��ك��ن م�����داراة الأق���ـ���ـ���ارب �أ�سلـ ـ ـ ـ ُم

كرثت بل تكاثرت عليه ال�سباع والذئاب من قريب وبعيد ،فكان
ي�سمع ب�أذن �ص ّماء ونف�س �صافية طيبة ..مرو�ض ًا النف�س ..عاذر َا
((3ق دّسجي ميرك قلخ )(30
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�ضج �أهله حتى فاج�أه �أو�س ــط �أبنائه ب�س�ؤال :ملاذا ،و�إىل
ومعتذر ًا ..وقد ّ
متى يا �أبي نبقى ُنعاين من هذه امل�ضايقات فال جنني �إال �شوك ًا و�أذى..
�أما حان �أن ت�سحب الب�ساط فت�سرتيح و ُتريح؟
فكان جواب والده :من �أين يل بهذا امل�سلك ..الذي مل �أعتد طرقه
�أو ال�سري مع منافذه� ..سوف �أوا�صل امل�سرية ب�إذن اهلل ،وما هي اال
م�سافة ق�صرية توردين لعتبات القرب ..راجي ًا �أ ّال �أخ�شى هذا اخلط �أو
غريه ولن �أم�سح حكمة م�سجلة بالنور على �سبورة الأجيال.
لقد تعاظم الأمر و�صار نفر من قومه ُيثريون قلقه ،و َي ِحيكون له
الد�سائ�س ،و َيفتـ ُّــون يف ع�ضـ ــده ،وين�شرون غ�سيلهم بني النا�س ،وما
علموا �أنهم بذلك ُي َق ُ
و�ضون بنيان ًا ي�ؤويهم ،ويهدمون كيان ًا يتف ّي�ؤون
ظالله ،ويقطعون �أ�شجار ًا مثمرة من املكارم وامل�آثر والطهارة ..هي
ر�صيد لهم وملن بعدهم.
لقد وجد البغاة �ضالتهم يف غوغائية �أحدهم ..معروف ب�ض�آلة
فكره وهبوط خلقه ،ف�أخذ يجاهر بالأذية بني وقت و�آخر ..حتى بلغ
ال�سفه منه ذات يوم �أن ت�شاجر عند بئر مع �أحد �أبناء ذلك الرجل
و�ص َع َد به الأمر �إىل �إفتعال ِح َّدة اجلدل وفاح�ش القول فاندفع
الوقورَ ،
دون حياء وال خوف �أو وجل ليدفع باالبن �إىل حافة البئر ..ثم يلقي به
يف غيابة اجلب ليغرق ويفارق احلياة.
وهكذا وقعت الكارثة ،وانت�شر اخلرب و�شاعت الفو�ضى ،وعظم
الأمـر على العقالء ،وانق�سم القوم فريقني ،وكرث الهرج واملرج..
كيف يكون الق�صا�ص؟ وتنف�س ال�صعداء املناف�سون والأعداء ،وبد�أت

الد�سائ�س واحتقنت النفو�س بال�ضغائن ..لتوقد نار ًا وت�شعل فتنة وتثري
�أحقاد ًا ،وما تلك اجلرمية �إال مع�ضلة للع�شرية ب�أكملها ..فكيف يكون
العالج ،وما هو املخرج؟
ويبد�أ القوم ات�صاالتهم وم�شاوراتهم حول فدية الق�صا�ص� ،أو دية
جمزية ،وما �سيواجهونه من �أرباب الق�ضية ،وما يفر�ضه واقع احلال..
من �أخذ الث�أر من اجلاين �أو �أحد ع�صبته.
هنا يختفي كثريون وراء ال�سراب ممن يتوارون خلف احلجب عن
م�ساهمة مادية �أو القيام بواجب معنوي ،وهنا يجيء دور ذوي الهمم
بني الفكر
العالية واملروءة ممن يبذلون املال واجلاه ،وممن عرفوا رِّ
ومواجهة ال�شدائد لتنجلي الغمة وتظهر عظمة الرجال ..بتحكيم العقل
وح�سن الت�صرف ،والنظرة البعيدة اللتئام كيان ،وغر�س ِقيم الطهــارة
والنقاء ..لأجيال قادمة ُم ْنت ََظـ َرة ،ويتم جتاوز ال�سقطات والروا�سب.
ويح�سم ذلك الرجل العمالق ال�شهم ..النيرّ الفكر املليئة جوانحه
عق ًال ودراية ،فيعلن ت�ساحمه وتنازله عن حقه من اجلاين ،وك�أن �شيئ ًا
مل يكن ،وبهذا تنطفئ فتنة وتزول كربة ،ويندحر كثري من �أرباب ال�شر
و�أ�صحاب الفنت ،ويتحقق الوئام وي�سود ال�سالم.
كثرية هي الأ�سر والأقوام التي ُت ْبتلى مبثل ه�ؤالء ال�شواذ من روا�سب
الب�شر وغوغائيته ،وهنا يربز �صفاء املعدن ونقاء ال�سريرة ،ومواقــف
الرجــال ،و�سمو الأفعال ،والرتفع عن �سفا�سف القول والأحقاد في�سطر
التاريخ م�آثر وقيم ًا ويفرد �صفحات من مواقف م�شرقة ،و ُيخ ِّلد ذكر ًا
ترويه الأجيال ،بفخر واعتزاز و�إكبار.
((3ق دّسجي ميرك قلخ )(30
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ر�آه ُيقلب كفيه ،ويعبث ب�أ�صابعه ،و ُي َحدِّ ُث نف�سه متمتم ًا� ..سابح ًا
بخياله ال يرى من حوله� ..ساخط ًا عاتب ًا على حظه العاثر ..فاج�أه
�صاحبه ب�س�ؤال عن حاله..فارتع�ش وارتبك ثم �أخذ يحكي ق�صته فقال:
�إنه �شاب عاطل عن العمل ،خاوي الوفا�ض ،انقطعت به ال�سبل فال يدري
ما ي�صنع� ..ساعده �صاحبه ووجهه �إىل عمل و َف َّهمه �أن الك�سل هو �سبب
ال�سخط فليخلع ثوب الك�سل ثم لينظر ماذا يرى ..وبعد مدة حت�سنت
�أحواله فلهج ل�سانه بال�شكر والدعاء ملوجهه.
تلك حال الكثري من ال�شباب الباحثني عن م�صادر العمل ،ممن
�سيطر عليهم اخلمول والك�سل ،وانحرفت بهم الرفقة ال�سيئة ممن
�أخذتهم �أمنياتهم ورغباتهم يف الرزق ال�سريع باجلهد القليل..
متنا�سني �أن البحث عن العمل اجلاد �أمر مطلوب و�أمل مرغوب يف كل
زمان ومكان ..و�أنه ال �شيء يتحقق من غري �سعي كما �أنه ال بد من
تعاطي جتارة� ،أو زراعة� ،أو �صناعة �أو رعي �أو حرفة ما� ،أو غري ذلك
من و�سائل اال�سرتزاق.
ال�ساعون يختلفون باختالف م�شاربهم وتطلعاتهم ..منهم من هو
مغامر مندفع يف م�ساعيه ،ومنهم من هو مت�أنٍ مفكر يف �أمره ،و�آخرون
�أ�صحاب قناعات.
((3حتو ٌليِحو ..طـــخسو ل ـــسك )(31
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يف ع�صرنا احلا�ضر ..الت�سابق على �أَ�شدِّ هُ ..ي�ساهم يف ذلك
اال�ستقرار الأمني ،وتوافر م�صادر الدخل من الرثوات الطبيعية ،وتعدد
الفر�ص ..وهذا مما ي�ساعد ال�شاب الراغب يف العمل االلتحاق ب�أي
م�صلحة �أو �شركة �أو م�ؤ�س�سة� ،أو ممار�سة مهنة تعود عليه بدخل يرقى
من خاللها �س ّلم الكفاية �إذا ما توافرت لديه عنا�صر الرغبة الأكيدة يف
العمل واالن�ضباط وال�سعي واجلد واالنتماء.
لكن هناك فئة َخ َّيم عليها الك�سل والدعة ،و�آخرون ُجبلت نفو�سهم
على حب الك�سب الكثري والربح ال�سريع من خالل �أطماع ومغامرات
بالعمل بتجارة املمنوعات :من خمدرات ،و�أ�سلحة ،وغ�سيل �أموال،
وتعاطي ر�شوة ،وف�ساد �إداري ،ومكر وخداع ،وحتايل من خالل ت�ضليل
و�إغراء مبكا�سب ..فال الك�ساىل حققوا مكا�سب وال املخادعون ح�صلوا
على مغامن ..وهذان النوعان من النا�س يف خ�سران مبني ،و�صدق من
قال( :ال ي�صح �إال ال�صحيح) ،وهذه الأمور لها �أبعادها اخلطرة امل�ؤثرة
يف تركيبة املجتمع ،وتقهقر الب�شر.
هذه حال بع�ضنا يف زمن مل يبق فيه عذر ملتكا�سل ومل تعد فيه
ظلمة لعامل ،فال�سبل مفتوحة والب�صائر ال غ�شاوة عليها ،وعلينا جميع ًا
�أن نت ّوخى اال�ستقامة قو ًال وعمالً ،ومن يتق اهلل يجعل له خمرج ًا ويرزقه
الرزق احلالل من حيث ال يحت�سب.
ماذا لو عدنا �إىل الوراء �إىل ما قبل قرن من الزمن تقريب ًا يوم
كانت الدنيا فو�ضى ال قرار لها وال ا�ستقرار ،يوم �أن كان الوعي مغيب ًا
وكان العقل يف �إجازة ،يوم كان الرزق يكت�سب بحد ال�سنان �سلب ًا ونهب ًا
وغزوات و�سرقات على م�ستوى الأفراد واجلماعات.

ومن طرائف ال�سرقة واحليل واخلداع يف ع�صور غابرة..
ق�صة طاملا �ش ّنف الآباء والأجداد �آذاننا بها جتمعت خيوطها وتراكمت
�أحداثها ورمبا كانت �أو بع�ضها حقيقة �أو من ن�سج اخليال:
تقول الق�صة :كان لأحدهم تعاط جتاري عن طريق التجول يف
ال�صحراء للبيع وال�شراء� ،أو ملقاي�ضة ب�ضاعة م�ستوردة مبنتج حملي،
وغالب ًا ما يكون من مادة ال�سمن �أو الإقط �أو الأغنام يف ف�صل الربيع..
وذات يوم ملأ وعاءين من ال�سمن حملهما على ظهر حماره لت�سويقهما
يف البلدة.
وعادة ما يتناف�س التجار على �أي ب�ضاعة ترد لل�سوق ،وفاز �أحد
الأهايل ب�شراء تلك الب�ضاعة وطلب من البائع �إي�صالها �إىل منزله..
لكي يفرغها يف ماعون �أو مواعني ويعيد له �آنيته ،وعند و�صولهما �إىل
باب املنزل كما ت�صور البائع ..تناولها امل�شرتي وبقي البائع منتظر ًا
حتى عيل �صربه ،ثم �أخذ يطرق الباب لعل امل�شرتي يجيب ،فر�آه �أحد
املارة فا�ستنكر طرقه باب امل�سجد ،فحكى البائع له حكايته ،وعندما
علم �أن امل�شرتي دخل من باب امل�سجد هذا وخرج من باب �آخر �أُ�سقط
يف يده وملأته احل�سرة على حتوي�شة العمر التي خ�سرها يف حلظة..
ومع هذا بقى معلق ًا بب�صي�ص �أمل ظان ًا �أنه رمبا يجد امل�شرتي يف
زاوية �أخرى داخل امل�سجد ..فطلب من خمربه الإم�ساك باحلمار لكي
يبحث عن غرميه ..فجال يف امل�سجد فلم يجد امل�شرتي بل وجد رج ًال
�آخر يقر�أ يف م�صحف ..فخرج من امل�سجد م�شدوها يوايل بحثه ولعله
ي�ستجري مبن ترك حماره عنده ،ويا للمفاج�أة عندما مل يجد الرجل وال
((3حتو ٌليِحو ..طـــخسو ل ـــسك )(31
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احلمار �أمام الباب الذي كان يطرقه ،وتلك كارثة �أخرى� ..ضاعفت
حزنه وقلقه ،و�أخذ ينظر مينة وي�سرة ،ويرمي بب�صره هنا وهناك ..وملَّا
مل يظفر بنتيجة عاد �إىل امل�سجد لي�ستنجد بذلك القارئ الذي تو�سم
فيه خري ًا ..فما كان من القارئ �إال �أن دعا له (بالعقالن) �أي عودة
مفقوداته ،وا�ستهجانه للم�شني من هذه الأحداث يف زمن �ضاعت فيه
الأمانة وف�شت فيه اخليانة.
ثم طلب القارئ من املنكوب ب�سمنه وحماره �أن ي�صلي هلل تعاىل
ركعتني و�أن يدعو اهلل ج ّلت قدرته �أن يعيد �إليه مفقوداته ..ف�شرع
�صاحبنا و�ضرب بكفيه �صعيد الأر�ض وك�أنه يريد التيمم ،ف�أنكر عليه
�صاحب القر�آن وقال له :كيف تتيمم واملاء موجود ،ال بد من و�ضوء وقد
حتتاج �إىل ُغ�سل لأنك حديث عهد بكذا وكذا ،فقم واغت�سل.
�س�أل الرجل عن كيفية االغت�سال و�أين؟ فد ّله على بئر امل�سجد ..ثم
�أر�شده و�ساعده على ملء �إناء امل�سبح باملاء ..ففهم الطريقة لكنه عندما
فرغ من الغ�سل ..بحث عن مالب�سه التي و�ضعها يف كوة فوق الباب فلم
يجدها ،فكانت هذه الكارثة اجلديدة ثالثة الأثايف وفالية الأفاعي
وزادت ح�سرته وحريته و�صار ي�صيح م�ستنجد ًا ..وحمدث ًا �صخب ًا وجلبة..
فلبى النداء �سامع يحب اخلري ف�س�أله :ما اخلرب؟ وملَّا علم بحاله� ..أ�شار
عليه �أن ُي�ضفي عباءته على ج�سمه لي�صل �إىل امل�سجد مواري ًا �سو�أته ثم
�أراه عباء ًة ملقاة اعتقد �أنها مل تكن لأحد فوافقه ..وعند ارتدائه العباءة
التي �أعادت له �شيئ ًا من الطم�أنينة� ..أيقظ مر�شده �صاحب العباءة..
و�أخربه �أن عباءته قد �سرقها الرجل الذي هرب من بوابة امل�سجد..

و�شرع �صاحب العباءة يعد و وراءه منادي ًا� ..أ َّما �صاحبنا ف�أ�سلم رجليه
للريح ي�سابقها ..متورط ًا ِب ُع ِري ومتهم ًا ب�سرقة.
تلك ق�صة رواها الرواة والكتها الأل�سن ،و�ضحك منها ال�صغار
والكبار لكنها ت�صور حقيقة حياة وحال جمتمع �سادت فيه الفو�ضى
واالنفالت الأمني وا ُ
خللقي ومع هذا بقي يف النا�س �أخيار يد ّلون على
اخلري وير�شدون �إىل ال�صالح.
وال يفه َمنَّ القارئ �أن زماننا خال من احليل واملحتالني فكم من
�أنا�س ن�صبوا حبائلهم على �صور خمتلفة ،فهذا دعا �إىل م�ساهمة
�صورية ال �أ�صل لها وال حقيقة ،وهذا قام بحملة حج ف�أخذ �أموال النا�س
ومل يقدم لهم �شيئ ًا ،وهذا وهذا ..الأمر الذي ي�ستلزم �أخذ احليطة
واحلذر وعدم االنخداع بالن�صابني املحتالني.
قلت احلذر احلذر مع الإدراك ب�أن جاهلية القرن املا�ضي قد رحلت
�إىل غري رجعة وهلل احلمد.

((3حتو ٌليِحو ..طـــخسو ل ـــسك )(31
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ل��ئ��ن ط���ال ع��م��ر امل���رء يف غ�ير �آف��ة �أف������ادت ل���ه الأي������ام يف َك��� ِّره���ا عقال

كثريون هم الأ�صدقاء واملعارف والزمالء الذين عاي�شتهم ولكل
م�شرب خمتلف� ..إال �أن �أحد ه�ؤالء الأ�صحاب كان له و�ضع خا�ص ومميز
يف نف�سي العتبارات متعددة :منها ذكريات زمالة ،و�سفر ،ورحالت
برية ،واختالف ووفاق يف �أمور ذات �ش�أن حملي وغري حملي.
عرفته بلطفه وحلمه وتوا�ضعه وح�سن تعامله ..زارين ذات ليلة،
فر�أيته منقب�ض ًا مت�أمل ًا يرتل �آيات من القر�آن الكرمي ..منها قوله تعاىل:
{ادْعُ إِلِى سَ ِبي ِل رَبِّكَ بِالْحِكْ مَةِ وَالْمَوْع َِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ َأحْسَنُ}(،((1
وقولهَ { :ف ُقولاَ لَهُ َقوْ ًال لَّيِّن ًا لَّعَ َّلهُ يَ َت َذ َّكرُ َأوْ ي َْخشَى}( ،((1وقوله{ :وَلَوْ ُكنتَ َف ّظ ًا
ِيظ ال ْ َقلْ ِب َالن َف ُّضواْ مِنْ حَوْلِكَ}(.((2
َغل َ

�س�ألته ..ما منا�سبة ا�ست�شهادك بهذه الآيات الكرمية؟ قال :كنت
يف �صالة املغرب وقد ن�سيت �إغالق الهاتف النقال فات�صل �أحدهم
ف�صدرت نغمات مو�سيقية من الهاتف �أثارت غ�ضب �أحد امل�صلني..
�أرعد هذا امل�صلي وزجمر ولفت �أنظار امل�صلني ،وقلت يف نف�سي (�أوردها
(� ((1سورة النحل الآية (.)125
(� ((1سورة طه الآية (.)44
(� ((2سورة �آل عمران الآية (.)159
((3دلاو ةوعدلا )(32
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�سعد و�سعد م�شتمل ما هكذا تورد يا �سعد الإبل)� ..إنها �صفات تتباين،
ومفاهيم تختلف ،وقبول ورف�ض ..الخ ،وقد الحظت تعاطف عدد من
امل�صلني معي للحرج الذي وقعت فيه� ..إال �أن �أحد ًا منهم مل يتفوه ببنت
�شفة ..ف�شكر ًا له لأن ترك القبيح من �أكرث النا�س �إح�سان و�إجمال ..ثم
ردد �صاحبي قول ال�شاعر:
م���ا ك����ان ع����ذري �أن اُج���ي���ب مبثله �أو ك��ن��ت ب��ال��ع��ت��ب ال��ع��ن��ي��ف جميبا

كثري ًا ما ن�سمع من بع�ض الدعاة نهي ًا وزجر ًا وغلظة يف القول وعبو�س ًا
وتقطيب ًا يف الوجه ..و ُي َقا َب ْل ذلك من امل�ستمع بنفور وا�شمئزاز ..ويف املقابل
هناك �آخرون ممتلئة نفو�سهم باحلب والب�شر والهدوء ولني الكلمة ..ممن
ح�صلوا على ب�سطة يف العلم واملعرفة ،وموهبة من العقل والت�ؤدة.
فالكلمة الطيبة والوجه الطلق لهما �أكرب الأثر يف التعامل بني
النا�س فقد ُروي عن حكيم قوله:
(�إن الفا�سق �إذا كان ح�سن اخللق عا�ش بخلقه َ
وخ َّف على النا�س
و�أحبوه ،و�إن العابد �إذا كان �سيء ا ُ
خللق ثقل على النا�س َوملُّوه).
لقد ذ ّكرين �صاحبي مبوقف ع�شته يف �صباي �أثناء ال�ستينيات من
القرن الرابع ع�شر الهجري بهجرة الأرطاوية مب�سجد اجلامع عند ا ِلع�شاء
وقبل ال�صالة يف فناء امل�سجد �صيف ًا ..واحل�ضور عادة ال يتجاوزون �صف ًا
واحد ًا ،كان �شاب يقر�أ على نور (ال�سراج) �سورة يو�سف.
ويف انتظار �إقامة ال�صالة كان �سليمان الفدا� ،أحد جماعة امل�سجد
يجل�س على ي�ساره برج�س بن جمول اجلبلي و�أخذ برج�س يتثاءب ب�صوت

م�سموع دون �أن ُيغطي فاه بيده ..فما كان من �سليمان الفدا �إال �أن ن�صحه
ب�أن يكظم تثا�ؤبه و�أن يغطي فاه بيده ويتعوذ من ال�شيطان الرجيم..
لكن برج�س كان يتمتم ب�صوته الأج�ش قائ ًال (اهلل من الكذب ..اهلل من
كرب اجلهم).
�صعب الأمر على �سليمان الفدا ،واكفهر وجهه والذ بال�صمت
م�ؤثر ًا عدم الإثارة .وبعـ ــد �أن ُق�ضيت ال�صالة ..قام الوجيه عبدالكرمي
بن عبداملح�سن العبدالكرمي باالنتظار عند بوابة امل�سجد بق�صد توجيه
ن�صيحة �إىل برج�س ..ممهد ًا لها مبحبة وتكرمي ..فبادره بال�سالم
وعر�ض عليه الدعوة الحت�س ـ ــاء القهوة ..فكان رده( :معاد �إال النوم)
وكانت العادة يف جمتمعات الهجر اخللود �إىل النوم بعد �صالة الع�شاء..
فكرر له الدعوة بقوله( :حلو) �أي �إىل جانب القهوة �إبريق من ال�شاي..
قال له برج�س موافق ًا( :حلو) توكل على اهلل( .ومن املعلوم �أن ال�شاي
يف ذلك الوقت ق ّلما يوجد وع�شاقه والراغبون يف �شربه كثريون).
وبعد طول كالم كله لطف ولني قال له ابن عبد الكرمي� ..أبا جمول..
�أنت �أحد رجاالت الإخوان ومن الداعني للخري ..ملاذا هذا التجهم وقد
ن�صحك �أخوك �سليمان ب�أن تغطي فاك بيدك عند تثا�ؤبك و�أن تتعوذ
من ال�شيطان ،ملاذا ترد عليه بقول ّ
فظ(:اهلل من الكذب ..اهلل من كرب
اجلهم) ..فانتف�ض برج�س متفاجئ ًا ومق�سم ًا �أنه مل يق�صد بكلماته
تلك �سليمان وال غريه و�إمنا ق�صد �إخوة يو�سف (�أولئك الإخوان الكذبة
الذين يقولون لأبيهم �أن �أخاهم قد �أكله الذئب) ..واعتذر برج�س عن
�سوء الفهم الذي جنم عن غري ق�صد.
((3دلاو ةوعدلا )(32
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فربج�س كان م�ستغرق ًا مع قارئ �سورة يو�سف الذي كان يف ال�صف
الثاين ومتتبع ًا لق�صة يو�سف عليه ال�سالم لكنه مل ينتبه لقول جاره
�سليمان.
خمزون يف الذاكرة �أثارته ق�صة نغمات الهاتف التي رواها يل
�صاحبي ارت�أيت اغتنام فر�صة للتنويه بالطريقة املثلى التي �سلكها
الوجيه عبدالكرمي –رحمه اهلل– والتي ي�ؤخذ منها عربة واعتبار
للكيفية التي يجب �أن يتخذها الداعية والنا�صح يف �إبالغ ُن�صحه
و�إر�شاده ،وما �أحوجنا ملثل هذه املواقف التي تدل على ح�سن التعامل
وجتنب الغلظة يف القول والزجر ،والدعوة باحل�سنى ولني الكلمة ،واهلل
الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
���������ب��������ر ه��ي�ن وج����������ه ط����ل����ي����ق وك������ل�����ام ل�ي�ن
�����������ي �إن ال
ّ
بُ�����������ن ّ

1427/6/8ه ـ ـ
( )33ضربـــــــة حـــــظ

وم�������ن ك����ان����ت م���ط���ي���ت���ه الأم��������اين �أن����اخ����ت ح��ي��ث ال ي���رج���و ان��ق�لاب��ا

ي�سبح يف عقده الثامن من العمرُ ..يعاين من �أمرا�ض ال�شيخوخة..
يعي�ش على مرتب تقاعدي ال يكاد يجزئ ..له عدد من البنات ،وولد
واحد ،وكالعادة �أوىل �صاحبنا ولده الوحيد ُجل اهتمامه من رعاية وعناية
وتدري�س لكن الولد الوحيد مل يكمل درا�سته لتكرار ر�سوبه �سنة بعد �سنة
مما جعل الأب البائ�س يفت�ش له عن �أ�سلوب عملي �آخر يف حياته.
�صار يبحث له عن عمل م�ستنجد ًا بكثري من ال�شفاعات ،وكلما �أتيحت
له فر�صة االلتحاق بوظيفة ينتهي به املطاف �إىل تركها �أو ترك الوظيفة
له لك�سله وعدم ان�ضباطه ..وهذا زاد من هموم والده و�أ�ضاف له ِحم ًال
جديد ًا �ضاعف من معاناته ،وكيف بالوالد وهو على عتبات الآخرة ين�شد
من يخلفه يف بناته ويبني له ذكر ًا مثلما فعل �أقران ولده ،لكن امل�سكني
كلما ا�ستنه�ض ابنه للقيام مبهمة ما� ..سمع الولد يندب حظه املتعرث..
متنا�سي ًا دوره ال�سلبي و�إهماله وك�سله ،و�صحبته لقرناء ال�سوء ..الخ.
لقد �أ�صبحت كلمة (احلظ) �شعار اجلبناء و�شماعة ُيعلق عليها
الفا�شلون يف حياتهم �أخطا َءهُ م وقلة حيلتهم� ..إنها حجة العاجز
اخلا�سر� ..أال يغتنمون الفر�ص وهم يعي�شون الع�صر الذهبي لبالدهم
التي يتوافد �إليها الطاحمون من �أقا�صي الأقطار؟ �أال يرون �أنهم ال�سبب
يف تدين �أو�ضاعهم وخيبة �آمالهم؟
((3ـــح ةـــــــبرض )(33
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�إن مو�ضوع احلظ وتغني الك�ساىل الفا�شلني والباحثني عن الرفاه
كد وال �سعي يفوتهم الركب وترتدى �أحوالهم ..والعجيب �أنهم
من غري ٍّ
ينتظرون �ساعة حظ ال توجد �إال يف اخليال ..و�أود �أن �أ�سمع ه�ؤالء
و�أمثالهم ق�صة �سمعناها �صغار ًا و�ضحكنا من م�صدقيها كبار ًا.
يروى �أن �أربعة نفر انقطعت بهم ال�سبل ،اجتمعوا لتدار�س و�ضعهم
بالبحث عن م�صدر رزق لهم ..فر�أى �أحدهم طرح مواهبهم ومعرفة
قدراتهم ليوحدوها يف م�سار يحقق هدفهم وميكنهم من بلوغ مرامهم..
راق لهم هذا االقرتاح و�أخذ كل منهم يعر�ض مواهبه وقدراته.
فقال الأول� :أنا �أرى عن ُبعد ..م�سرية ثالثة �أيام للراحلة.
قال الثاين� :أنا �أ�سمع عن ُبعد ..م�سرية ثالثة �أيام للراحلة.
قال الثالث� :أنا �أ�صارع وحدي ..ثالثة من �أ�شداء الرجال.
وقال الرابع� :أنا ال �أجد ميزة �أذكرها لكم �إال �أن يخدمني احلظ.
فتدار�س الثالثة �أمرهم ..ليرتكوا رابعهم ومي�ضوا يف �ش�أنهم� .إال
�أن �أحدهم قال :ومن يدري لعل له حظ ًا ن�شرتك معه فيه.
اتفق الأربعة على القيام برحلة �صحراوية باحثني عن م�صدر ك�سب
مهما كان نوعه ،وال�سعي يف مناكبها وعلى اهلل ق�صد ال�سبيل.
وبعد �أن �أخذهم عناء ال�سفر الذي مل يروا خالله غري الكدر
واحلجر و�شيئ ًا قلي ًال من ال�شجر قال الأول� :إنني �أرى ق�صر ًا م�شيد ًا على
بعد ثالثة �أيام ،ومل يقل �أي �شيء �آخر غري كلمة �أرى ،ثم بد�أت مهمة
الثاين الذي طال انتظارهم ليخربهم مبا ي�سمع ،ويف اليوم الثالث وبعد
�أن اقرتبوا من �أ�سوار الق�صر بد�أ يدور حوله وبعد طول حت�سرٍ �سمع قرع
قدمي فتاة مت�شي داخل الق�صر ،ف�أخربهم مبا �سمع و�سكت.

وهنا جاء دور ثالثهم (ال�شجاع) والذي مهمته هي الأكرث �صعوبة
فاعتلى ال�سور ثم نزل ب�ساحة الق�صر فوجد الفتاة التي فوجئت مبر�آه..
خافت �أو ًال ف�أعطاها الأمان واطم�أنت� ..س�ألها عن حالها ..فقالت:
كان لأبيها موىل غدر به وب�أخويها وقتلهم جميع ًا ثم ا�ستوىل على الإبل
والق�صر وتزوجها عنوة ف�س�ألها (ال�شجاع) :و�أين هذا املوىل الآن؟
�أجابت� :إنه �سارح بالإبل و�سيعود يف امل�ساء.
وبعد �أخذ ورد ..اتفق معها على قتل املوىل ور�سما خطة لذلك ..بد�أ
بزمالئه ف�أق�صاهم ورواحلهم عن الأنظار ،ويف امل�ساء �أَعطته الفتاة
�سيف والدها ،و�أخفته يف زاوية من الغرفة بحيث َيرى وال ُيرى ثم جاء
املوىل متبخرت ًا مزهو ًا بنف�سه وجل�س يتناول الطعام ،وكانت املر�أة قد
�أخذت زينتها وذهبت �إىل غرفتها ،فلحق بها املوىل متطلع ًا �إىل �ساعة
�أن�س ولذة ..وهنا عاجله �صاحبنا من اخللف ب�ضربة �سيف �أردفها
ب�أخرى فق�ضى عليه ..ثم دعا رفاقه وزف لهم الب�شرى فنقلوا ما خف
حمله وغال ثمنه مع قطعان الإبل� ..أخذوا كل ذلك ظانني �أنهم غنموا،
وما دروا ما تخبئه لهم الأيام والليايل من ويالت وم�صائب.
�أعجبت الفتاة ب�شجاعة ال�شجاع فاقرتبت منه ول�صقت به ..مما
�أثار حفيظة الزمالء الذين اعتربوا الفتاة ك�سب ًا لهم جميع ًا و�أن ثمنها ال
بد من توزيعه بني ال�شركاء الأربعة ..يف حني �أن ال�شجاع ر�أى �أنها لي�ست
�ضمن مكا�سبهم ف�صار بينهم �شيء من التوتر ،وبقربهم من م�ضارب
ع�شريتهم لآخر ليلة من م�سريتهم ..كانت الإبل يف مرتع ،وبعد فراغهم
من الع�شاء وا�ستعدادهم للخلود �إىل النوم ذهب اثنان منهم لإح�ضار
الإبل ،فلم يعودا فذهب الثالث ال�ستطالع الأمر ومل يعد هو الآخر ،ومل
يبق يف املنزل �إال الرابع ذو احلظ ومعه املر�أة.
((3ـــح ةـــــــبرض )(33
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يف ال�صباح الباكر ..ذهب الرابع واملر�أة للبحث عن الرفقاء والإبل،
ويا لهول ما ر�أيا ..فقد وجدا الثالثة قد قتلوا يف �أماكن متباعدة ،ووجدا
الإبل يف مرتعها ،وعند ا�ستجالء الأمر تبني لهما �أن هناك �أ�صحاب �إبل
�آخرين ظنوا �أن ه�ؤالء من الغزاة قطاع الطرق ،فقتلوهم ،وبقتلهم �صفا
اجلو للرجل ذي احلظ الذي تزوج املر�أة وحظي مبجمل الغنائم وعا�ش
مع زوجته يف �سعادة وهناء ..وهذه كانت �ضربة حظ.
لكن احلظ والنجاح ال ي�أتيان عر�ض ًا ..بل ب�سعي وبحث وكفاح ،وقد
يلعب احلظ دوره بتوفيق من رب العاملني يف م�ستويات النجاح ومقدار
الك�سب ..وال يجوز �أن ُي َع ِّول َ الفا�شلون والك�ساىل على احلظ دون بذل
جهد وعناء ..ومن يفعل ذلك مي ّني النف�س بخيال ال حقيقة ،ويكون عقله
مليئ ًا بالأحالم التي �أ�ض ّلتها الأماين .و�صدق ال�شاعر حيث قال:
ب����ق����در ال����ك����د ت��ك��ت�����س��ب امل��ع��ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ي وم���ن ط��ل��ب ال��ع�لا �سهر الليال ــي
وم������ن رام ال����ع��ل�ا م�����ن غ��ي��ر ك ٍ���د �أ�����ض����اع ال��ع��م��ر يف ط��ل��ب امل���ح���ـ���ال ِ

ورحم اهلل �شوقي الذي قال:
وم�����ا ن���ي���ل امل��ط��ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب ب��ال��ت��م��ن��ي ول�����ك�����ن ت�������ؤخ������ذ ال�����دن�����ي�����ا غ�ل�اب���ا
وم�����ا ا���س��ت��ع�����ص��ى ع���ل���ى ق�����وم م��ن��ال �إذا الإق�������������دام ك�������ان ل����ه����م رك����اب����ا

ن�س ِان ِ�إ اَّل َما َ�س َعى{(.((2
ومايل ولل�شعراء وقر�آننا يقرر } َو َ�أن َّل ْي َ�س ِل ْ ِإ
ل َ

(� ((2سورة النجم �آية (.)39

1427/6/20ه ـ ـ
( )34احتمال لرجال كالجمال

�شاخ كما ت�شيخ النفو�س مع تقادم ال�سنني ،ور�أى خالل جتاربه
�صنوف ًا من ال�سلوكيات املختلفة ..منها :ما تَطرب له الأنف�س وتزهو،
ومنها ما يعت�صر قلبك �أمل ًا وح�سرة ..فتلك عقول ارتفعت و�سمت،
و�أخرى يف الوحل انغم�ست ،وما بينهما م�ساحة على درجات من ال�سفح
يف هبوط ونزول.
البناء لي�س بالأمر الب�سيط ،ولي�س يف وقت ق�صري يتم البنيان� ..أ َّما
الهدم ف�إنه يتم خالل �ساعات قليلة ،وهو ديدن فئة �صغرية.
ر�أيته قادم ًا مي�شي بخطوات ق�صرية مثقلة ..يت�ؤك�أُ على ع�صا
غليظةُ ..يتمتم بكلمات غري مفهومة ..ا�ستقبلته بب�شا�شة وحرارة
مرحب ًا ومداعب ًا له بقويل :لقد � َأ�ض ْف َت قدم ًا ثالثة يا �شيخنا مع �أنك
ما زلت �شاب ًا ..قال :ل�ست بال�شيخ الذي يدب دبيب ًا ،وما زلت �أم�شي
واحلمد هلل ..ومع هذا فقد عناين ال�شاعر بقوله:
�أل��ق الع�صا لل�شيخ يا ابن احلارثة �إن ال��ع�����ص��ا ل��ل�����ش��ي��خ رج�����ل ث��ال��ث��ة

ثم زفر بعد ذلك زفرة حارة من �أعماقه� ..أتبعها ب�أنني ك�أنه رغاء
اجلمل ..لكن ما يختزنه من التجارب واملواقف �أ�ضفى على �شيخوخته
�شيئ ًا من الوقار الذي ي�ستلزم االحرتام ..ثم التفت �إ َّ
يل وقال:
((3مجلاك لاجرل لامتحا )(34
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يا بني :تلك حال من منحه اهلل �سنوات من العمر طويلة ق�ضاها
بحلوها ومرها ،وال�سعيد من عا�ش عمره يف ف�ضائل �إميان ودين وتقوى،
خيه يف دنياه ُتذكر ،وعمل �صالح لآخرته ُي َّدخر.
وم�ساع رِّ
قلت :يا عم قد �أعطاك اهلل موهبة احلكمة ومنحك جتربة وخربة..
كيف توجهنا ونحن ال�شباب ن�سبح يف معرتك حياة تتزايد فيها املحن
وتتالطم فيها الأمواج.
قال :مباذا تراين �س�أُجيب؟� ..إنها عقول ومهارات ،ومعارف
ُتكت�سب ،وجترد من �أهواء ،وبذل و�سخاء ،و�سعي لإعطاء انطباع ح�سن،
وفوق هذا وذاك توفيق من اهلل �سبحانه ..ثم ا�ستطرد يف حديثه قائالً:
كثرية هي احلكايات واحلوادث ،وتباين الآراء ..يحكمها تنوع
الثقافات ويتخللها ميول النف�س ودوافعها ..مما يجعل املتتبع يقع يف
حرية من �أمره و�صواب ر�أيه ،وذلك �ش�أن عام على خمتلف الأ�صعدة
والطبقات ..فاملتطلع لإ�شراقة حياة جديدة يبحث عن حقائق وجتارب..
لعله ير�سم منهج ًا يتخذ منه م�سار ًا لتحقيق �شيء من طموحاته ،وهنا
ي�أتي املحك ومعرفة نوع املعدن و�صالبته.
�إن كثري ًا من ال�شباب م َّيالون للخمول والدعة نتيجة للرفاه ورغبة يف
اخللود �إىل الراحة ،وينق�صهم االن�ضباط وروح االنتماء ..مما ُي�ضعف
لديهم القدرة الإنتاجية ،وبالتايل ي�صبحون عالة على امل�ؤ�س�سة التي
يعملون فيها ومدعاة لتحميلها املزيد من اخل�سائر والرتاجع ..وعلى
العاقل �أن ي�ضع لنف�سه منهج حياة كرمية و�أن ينف�ض عن عينه الكرى.

قلت :هناك حواجز وعوائق �أفرزها ع�صرنا احلديث مبتغرياته
وم�ستجداته ..فكيف بنا نحن ال�شباب لنتجاوز مثل هذه العقبات؟
�أجاب :القفز منه ما ي�ؤدي �إىل ال�سقوط وته�شم العظام ،والرتاجع
واخلوف �إذا جتاوز االعتدال واحلذر قد يو�صالن �إىل خطر ،وحتى
ال ينقلب العالج �إىل �سقم ومر�ض ..علينا �أن نعلم �أن لكل عقبة ك�ؤود
منفذ ًا �أو خمرج ًا ..فباملحاولة وتكرارها والبحث عن حلول ُتبلغ النتيجة
ويتحقق املطلب.
�أخذين ال�صمت والتفكر بقوله ثم قلت� :إن احلديث يف هذا ال�ش�أن
�شيق ومفيد ..فهل من مزيد من الن�صح والإر�شاد يا ع َّماه؟
قال� :أمل�س من �أ�سئلتك جناب ًة وتطلع ًا ..التم�س �ضالتك لدى من
هو �أكرث مني خربة و�أو�سع جتربة ومعرفة ممن طووا ع�شرات ال�سنني
وا�ستوعبوا �أحداثها وجتاربها.
علي من معني ذاتك ،و�أنت الذي ُجلت الأقطار
قلت :ال تبخل َّ
وعرف عنك الكثري من املعرفة واحلكمة والتجربة.
والأم�صارُ ،
قال :ح�سن ًا يا بني� ..س�أروي لك ق�صة ح َّية لعلك ت�ستخرج منها
حكمة ومعرفة من خالل حتليلك لأبعادها وتفهمك لر�ؤاها.
�إىل عهد قريب كانت البادية تتنقل يف الرباري طلب ًا للكلأ واملرعى
لإبلها وموا�شيها ،وذات مرة كان (مظهور) ابن ملحم �شيخ املنابهة من
عنزة يقود قافلة االنتقال وهي يف طريقها ب�أحمالها من مكان �إىل مكان
�آخر على بعد م�سافة يوم للإبل ،وعادة ما تكون �أواين الطبخ وامل�ؤونة
على اجلمل امل�سن.
((3مجلاك لاجرل لامتحا )(34
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عند اختيار موقع النزول يف املكان املنا�سب ..ين�شغل اجلميع يف
تدبري �ش�ؤونهم ون�صب خيامهم ،و�آخر بعري ُيحط عنه حمله هو ذلك
اجلمل احلامل للأواين ،التي ت�شمل فيما ت�شمل القدور و�أدوات ذبح
الأنعام كال�سكاكني وغريها املو�ضوعة �ضمن الأواين والعف�ش ،وخالل
امل�سرية انفلتت �سكني حادة من مو�ضعها يف اجتاه ج�سم اجلمل و�أثناء
ال�سري اخرتقت ال�سكني جلد اجلمل ثم نفذت �إىل جوفه و�إىل كبده ثم
طعنته بقوة ..لكن اجلمل الذي مت ّيز بال�صرب واالحتمال كان يوا�صل
ال�سري بال �أنني وال ت�ضجر �أو تربم.
وبعد �إنزال العف�ش من على ظهره ُ�سحبت ال�سكني من جوفه وتدفق
الدم �أمام احلا�ضرين ،وما كان من اجلمل �إال �أن �ضرب بر�أ�سه ورقبته
على جانبه ثم فارق احلياة.
هنا مت �إبالغ الأمري ابن ملحم الذي جاء و�شاهد اجلمل فحزن
وذرفت عيناه دمع ًا �صبيب ًا حار ًا ،فا�ستهجن بع�ضهم وا�ستنكر والم،
وقالو� :أيبكي ابن ملحم ملوت جمل وهو �أمري وراعي �إمارة وثروة وكرم
و�شهامة ..فكان رده �إن بكاءه كان على رجال عظام تذكرهم �ضحوا
ب�أنف�سهم وماتوا كما ق�ضى هذا اجلمل الذي تحَ َ َّمل �آالم ًا و�أوجاع ًا
حتى فارق احلياة ،ومل ي�شك �أو ّ
يت�شك �أو يتربم ،و�أردف قائالًِ :ق ّلة
هم الرجال الذين يتحملون وي�صربون وي�ضحون يف �سبيل ع�شريتهم
وقومهم ووطنهم ،ويبذلون الغايل والنفي�س ،ويتجاوزون عن الأخطاء
ويرتفعون فوق الأحقاد ،ال ينتظرون �شكر ًا من �أحد ..ي�ؤدون الواجب
ويق�ضون نحبهم ويتحملون ما ال تتحمله اجلمال وال اجلبال� ..إن دمعي

على ه�ؤالء الذين َذ َّكرنيهم اجلمل ال�صابر ففا�ض دمعي وت�ضاعف
حزين على رجال هم يف الذروة ت�ضحية وفداء و�صرب ًا وم�صابرة ،و�إنْ
أن�س فال �أن�سى جم ًال حمل متاعنا �إىل بلد مل نكن بالغيه �إال ب�شق الأنف�س
� َ
ومات نتيجة جهل يف التحميل والتنزيل.
�شكرت �شيخنا املجرب على ق�صته عن ابن ملحم وتي ّقنت �أن
العظماء يبكون العظماء ،و�أن الكبار ي ّقدرون الكبار ويحزنون لفقدهم،
و�أي منا�سبة حزينة هي مدعاة لذكرى �إخوان املرء و�أحبائه.
ثم قلت له�..أثابك اهلل خري ًا يا �شيخنا لقد �أتعبتك و�أراك الآن راغب ًا
يف االن�صراف رغم تعط�شي ملوا�صلة ال�سماع من عذب �أحاديثك ..فهل
من �سبيل �إىل لقاء يتجدد فيه احلديث لرنتوي من معني جاد وجتود
منه بفي�ض من التجربة واحلكمة؟
�أوم�أ بر�أ�سه موافق ًا وهو ينقل خطوات مثقلة ..متمتم ًا بدعاء وثناء.
غفر اهلل له.

((3مجلاك لاجرل لامتحا )(34
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الإميان والأمن والأمان وال�صحة يف الأبدان ،ورغد العي�شِ ..ن َعم ما
بعدها ِن َعم� ،أ َّما توافر املال فرمبا يدعو �أحيان ًا لطي�ش الإن�سان وغفلته،
في�سرح يف طلب الأن�س واملتعة ..متنا�سي ًا �شكر اهلل على هذه النعم..
�سالك ًا قنوات من املتاهات التي ال لزوم لها.
جاء يف حمكم التنزيل قوله تعاىل } :كَلاَّ إِنَّ إْالِنسَانَ لَي َْط َغى (َ )6أن رَّآهُ
اسْ َت ْغنَى (.((2({)7
ويقول ال�شاعر ال�شعبي حميدان ال�شويعر:
ال���ن���ع���ـ���ـ���ـ���م���ة خ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���م���ر ج��� َّي���ا����ش���ة م������ا مي���ل���ك���ه���ا ك�����ـ�����ود وث���ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه
واجل����������وع �إخ�������دي�������دمي �أج���ـ���ـ���ـ���ـ���واد و ّدك ي�����اط�����ا ك������ل �أزن���ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه

يف ريعان �شبابه ح�صل على ق�سط وافر من التعليم ثم �شغل مركز ًا
وظيفي ًا مرموق ًا ..كان موفق ًا يف زواجه� ..سعيد ًا يف حياته ..ال ينق�صه
�إال ال�شكر هلل وطلب دوام هذه النعمة.
تردد على م�سامعه من �أقرانه (زواج امل�سيار) ..هذا الزواج
الذي �شاع وذاع ذكره وتعدد م�ؤيدوه ونقاده يف املجال�س وعلى �صفحات
اجلرائد ..طرف من النا�س يعد ال�سلبيات ،وطرف �آخر يذكر
(� ((2سورة العلق الآية (.)7 ،6
((3سم جاوز )(35
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الإيجابيات ،ولكلٍ م�سلك ومنهج يف هذه احلياة ،وما من �شك �أن من
حما�سن زواج امل�سيار :رعاية لأرملة و�أم �أوالد ،و�صيانة ملطلقة �أو عان�س
فاتها القطار� ،أو وحيدة �أبويها املعيلة لهما �أو لأحدهما.
اختمرت يف ذهن �صاحبنا فكرة البحث عن زوجة ثانية ت َ
َر�ضى
مبثل هذا الواقع ،مع جت ّنبه احلرج مع زوجته ..فكان �أن وقع اختياره
على �شابة معلمة وحيدة �أبويها ومعيلة لهما ،و�صار االتفاق ،ومت عقد
القران� ..آخذ ًا يف االعتبار �أنه �سيختزل من وقت عمله ورعاية منزله..
ما يوفر له املتعة ولها الطم�أنينة ،وبعد حتديد موعد الزواج� ..أبلغ
زوجته الأوىل �أنه م�سافر يف مهمة �إىل جدة و�سيعود بعد يومني.
�صار اللقاء وبعد �إجراء مرا�سم حفل الزواج ب�شكل م�صغر ا�صطحب
عرو�سه من بيت �أهلها ليق�ضي ليلة يف الفندق ،وعند �إحدى �إ�شارات
املرور ،وبينما هو يتحدث معها م�ستعر�ض ًا مكانته الوظيفية وعالقاته
االجتماعية ..جتاوز خط امل�شاة ..فما كان من جندي املرور �إال �أن �أ َّنبه
و�أمره بالرجوع قلي ًال �إىل اخللف ..فعاد لكنه �شعر �أن يف ذلك خد�ش ًا
لكرامته �أمام عرو�سه الذكية اللماحة (والتي تختزن لها من الدهاء ما
مل يحط به علم ًا).
فتمتم بكلمات ناوي ًا توجيه ال�شتم لهذا اجلندي عندما ت�ضيء
الإ�شارة اخل�ضراء ثم ينطلق م�شبع ًا غروره ،وب�إ�ضاءة اللون الأخ�ضر
الذي يعني فتح الطريق �أر�سل كلماته امل�شينة لذلك اجلندي ..ثم �ضغط
على مكب�س البنزين� ..إال �أنه فوجئ برجوع ال�سيارة �إىل اخللف بد ًال
من اندفاعها �إىل الأمام ذلك لن�سيانه تغيري (جري ال�سيارة) ناقل

ال�سرعة ..فكانت النتيجة ارتطامه بال�سيارة التي خلفه ،وبات بني
م�شكلتني :الألفاظ البذيئة املوجهة للجندي ،وما َخ َّلف ُه احلادث.
ف�أبرز بطاقة الت�أمني ل�صاحب ال�سيارة امل�صدومة ،وبقيت م�شكلة
اجلندي التي �أدت �إىل �شخو�صه ملركز ال�شرطة ليق�ضي ليلته برفقة
عرو�سه يف مد وجزر وجهد وعناء ..حيث انتهى الأمر ب�صلح وتنازل..
ليوا�صل م�شواره �إىل الفندق لي�صل �إليه عند بزوغ الفجر ،و�أثناء تقدمه
لال�ستقبال ..مل يجد ا�سمه �ضمن احلجوزات ،فرفع �صوته على موظفي
اال�ستقبال واتهمهم بالفو�ضى والإهمال.
تدخل مدير اال�ستقبال لتهدئة املوقف ،وملا ُطلب منه �إبراز
�إي�صال احلجز �أخذ يفت�ش يف جيبه وحقيبته وبعد طول بحث عرث على
الإي�صال فقذفه بعنف وتعالٍ  ،وبعد متعن امل�س�ؤول يف الإي�صال تبني
�أن احلجز بفندق �آخر غري هذا الفندق .فجاء دور ا�ستهجان م�س�ؤول
الفندق له ،وذهب العري�س يجر حقيبته بخزي وندم متجه ًا لفندقه
لي�ستقبل نهاره متعب ًا منهك ًا طالب ًا للراحة بعد �أن ا�ستقر يف مكان
�إقامته بفندقه.
توالت الأيام وال�شهور يوم ًا يزور عرو�سه يف بيت �أبويها ،ويوم ًا �آخر
ي�صطحبها للتم�شية لغداء �أو ع�شاء يف مطعم ،وتوطدت بينهما حمبة
و�ألفة ،ثم رغبت يف �أن ينك�شف �أمر زواجهما و ُيعلن ،و�أخذت تفتعل
احليل ،فو�ضعت مرة مندي ًال �أبي�ض عليه �أحمر ال�شفاة يف ال�سيارة لعل
زوجته الأوىل جتده وت�شك يف �أمره ..لكنه الحظ ذلك و�صار دائم احلذر
يفت�ش �سيارته وال يرتك فيها �شيئ ًا من بقايا هذه الزوجة.
((3سم جاوز )(35
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ذات م�ساء كان مع زوجته اجلديدة يف مطعم فجاءه ات�صال هاتفي
من زوجته الأوىل ُتع ِّقب وتعاتبه لت�أخره عن موعده معها لإي�صالها
�إىل مقر حفل زواج كانت مدعوة �إليه ..ف�أخذه االرتباك و�سارع �إىل
حما�سبة املطعم واال�ستعداد للعودة بزوجته الثانية �إىل �أهلها ..مما
جعلها تت�ساءل وهي العارفة ..ملاذا هذه ال�سرعة بالعودة ،؟ ومل نكمل
تناول الوجبة بعد؟ فاختلق لها �أعذار ًا غري مقنعة.
�أنزلها يف بيت �أبويها وذهب على عجل لزوجته الأوىل التي وجدها
يف �أبهى حللها تنتظره على م�ض�ض ،وبعد �شديد عتاب على الت�أخري..
ركبت معه يف املقعد الأمامي ولكن االرتباك كان بادي ًا عليه.
ويف �أثناء الطريق الحظ ما زاد يف ارتباكه وخوفه من انك�شاف
�أمره ،لر�ؤيته فردة حذاء تركتها زوجته الثانية يف ال�سيارة ،و�صار يف
حرية �شديدة كيف يتخل�ص منها ف�أخذ ي�شاغل زوجته بحديث عن هذه
العمارة وعن تلك الأخرى ليلتقط فردة احلذاء وي�ضعها عند جانبه
الأي�سر� ..س�ألته زوجته وهو مرتبك جد ًا ،ما بالك؟ هل حدث لك �أمر؟
�أخذه ال�سعال املفتعل وتناول مندي ًال ليم�سح فمه ،وعند وقوفه �أمام �إ�شارة
املرور فتح الباب متظاهر ًا بقذف املنديل ملحق ًا به فردة احلذاء.
بعد جتاوز الإ�شارة تنف�س ال�صعداء مرتاح ًا ظا ّن ًا �أن اهلل وقاه
من افت�ضاح �أمره ،وانك�شاف �سره ،وعند بوابة الفندق حيث مقر
احلفل� ..أخذت الزوجة ت�ستعد للنزول بكربياء واختيال متباهية
مبظهرها ،ويا لهول املفاج�أة لهذا الزوج امل�سكني ..عندما �س�ألته زوجته
�أين حذائي؟!!

ُ�ص ِعق الرجل وتلعثم وارتبك و�صار يفت�ش عن حذاء الزوجة ،وملا مل
يجد �شيئ ًا قررا العودة لإح�ضار حذاء �آخر ،لكن الزوجة الأوىل هالها
لغز اختفاء فردة احلذاء الذي مل جتد له ما يربره ..وجرى عتاب
و�صخب وجلب.
�سارت حياة الزوج على هذا املنوال و�أجنب �أطفا ًال من الزوجة الثانية
�إىل جانب �أوالده من الزوجة الأوىل ..حتى انك�شف �سره وافت�ضح �أمره،
و�أ�صبح ُي�صارع تيارات من الغ�ضب واال�ستهجان من الزوجتني ،و�ساءت
حاله ،ومل يوفق بح�سن �إدارة و ّمل �شمل العائلة ..وكانت �أكرب املنغ�صات
والهموم م�شاجرات تقوم بني الأوالد ال تهد�أ لأن كل �أم كانت ت�شحن
�أوالدها بالبغ�ضاء والأحقاد ..وانطبق على �صاحبنا قول ال�شاعر:
َج��� ِه��� ْل���تَ وال ت�����دري ب����أن���ك ج��اه��ل ومن يل ب���أن ت��دري ب�أنك ال تدري

لو فكر هذا الإن�سان يف واجباته احلياتية والتزاماته ولو �أمعن النظر
يف واقعه ،ويف م�سار دنياه ،وما ُيخبئه له القدر من مفاج�آت و�أحداث..
لأعاد ح�ساباته ور�سم لنف�سه خط ًا يجنبه �شر املنزلقات و�أعباء الأحمال
التي ال طاقة له بها ..ولكن هيهات حني مندم.
مل يكن �صاحبنا يف حاجة للزواج ومل يكن هناك ما يدعو �إليه..
�إال دوافع الغريزة وعدم حتكيم العقل وفقدان الإرادة ..وقلة التدبري
و�سوء الطالع وعدم التوفيق ..كل ذلك �أدى �إىل حتمله ما حتمل من هذه
الأعباء والآالم واملتاعب واملنغ�صات وليته عمل بقول ال�شاعر بل ليتنا
كلنا نعي قول ال�شاعر احلكيم:
ال�صدَرا
و�أعقل النا�س من لو مات من ظم�أٍ ال يقرب الورِد حتى يعرف َ
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ر�أيته �شارد الذهن �سابح ًا يف �أحالم اليقظة ..يناجي نف�سه بكلمات
غري مفهومة ..مل ي�سرت ِع انتباهه جلو�سي بالقرب منه� ..أردت �أُن �أعطيه
ف�سحة للت�أمالت قبل �أن �أُبادره بتحية .وطال انتظاري ،و�أ�شفقت عليه،
وفكرت فيما �آل �إليه حال �شيخنا من �سرحان الفكر والقلق والهموم.
ناديته يا ع َّماه ..تنبه بعد �أن بادرته بال�سالم ،وقلت له :لمِ َ �أنت
غارق يف متاهات من �شوارد الذهن ب�إعمال فكرك بجوارح �إفرازات
الع�صر ومنغ�صاته؟ فنظر �إ َّ
يل نظرة �صامتة كلها عتب ..نظر ًة موجهة
�إىل من مل مير بتجربة �أو ُيعاين من نوائب الدهر ..ثم تنهد و�شهق وزفر
زفرة َح َّرى ثم قال:
يا بني �أال ترى ثقل احلمل� :أبناء و�أحفاد و�أ�سرة وجماعة وجمتمع..
ومتغريات �صار لها من التبعات ال�شيء الذي �أثقل كواهل العقالء وزاد
من الهموم واملعاناة.
�إن م�ستجدات الع�صر وما �صاحبها من ثورة �صناعية واقت�صادية
واجتماعية وتطور يف املوا�صالت واالت�صاالت وو�سائل التقنية ..قد
�أوجدت ت َّيارات من �شتات الفكر و�إفرازات من �شواذ الب�شر وعوامل
الإرهاب واحلروب والتناحر واخلالفات التي مل تكن معروفة ،وما �صار
لها من �آثار عك�سية وخماوف تنذر ب�ش�ؤم ورعب.
((3لا لامعإ )(36
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�س�ألته :وهل لك �صلة يف عالج ما �شرحت؟
قال :يا بني� ،إنَّ الذي ي�شغلني لي�س عالج ما ي�صري على هذه
الأر�ض ول�ست معني ًا بذلك ،و�إمنا الذي يهمني م�سايرة الأبناء والأحفاد
لهذا التيار الذي يقت�ضي احل�صانة واال�ستعداد للمواجهة ب�سالح هذا
الع�صر ..نعم ال بد من �أخذ احليطة واحلذر والأخذ ب�أ�سباب الوقاية
بجدية و�صرب واحتمال.
قلت :وما هي الو�سيلة ملواجهة هذا التيار؟
فجاء اجلواب �سريع ًا يع�صر قلب هذا ال�شيخ الهرم الذي يختزن
ال�شيء الكثري من اخلربة ومرارة املعاناة فقال:
و�سائل احلرب وو�سائل الوقاية متعددة ومتنوعة ولكل حال
لبو�سها من �أنواع ال�سالح ،ومن �أهمها �أال حتارب عدوك بال�سالح الذي
تخ�شاه �أنت بل حاربه بال�سالح الذي يخ�شاه هو ..فالعدو القادم جمهول
الهوية وجمهول املكان والزمان ،والت�سلح يقت�ضي منا �إ�صالح �أنف�سنا
تربية والتزام ًا وحت�صي ًال ..علم ًا ومعرف ًة كما ي�ستلزم تالحم ًا وتعا�ضد ًا،
وبحث �أو�ضاع من خالل حوارات وجمادلة هادئة هادفة.
قلت� :شيء جميل ور�أي حكيم �أن يتحقق مثل هذا ال�سلوك ،ولكن
هل تعتقد �أن ذلك متي�سر؟
�أخذه وجوم و�صمت طويل ..ثم نظر �إىل لوحة معلقة على حائط بهو
املنزل متثل منظر واد و�سفح جبل ،ومرتفع ينهمر منه املاء ،و�أ�شجار ًا
وخ�ضرة ووجهني ح�سنني لعرو�سني يق�ضيان �شهر ع�سل ،ثم قال� :أمعن
النظر بهذا املنظر ،و�س�أل :هل تظن �أن احلياة �ساعات �سعادة ..مير

بها هذان العرو�سان� ..أم �أن الدهر يخبئ لهما الكثري من املفاج�آت
وامل�صائب ..فردية وعائلية و�أ�سرية واجتماعية؟
قلت :بطبيعة احلال متقلبات الزمن ونوائبه كرث ..نرى �أثرها وما
خلفته من نزول وارحتال ونكبات بني وقت و�آخر.
قال :يا �أيها ال�شاب اليافع� ..إذا كنت تعرف ذلك ف�إن لقانون
احلياة نظام ًا و�أحكام ًا وتبعات َي ْث ُقل حملها ..ال يعيها ويتقيد بها �إال
العقالء ممن يتجنبون طي�ش ال�شباب ونزقه ولهوه وعبثه ،وي�ؤثرون على
�أنف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة ،لكن ما �أكرث طي�ش ال�شباب ،ومثلهم
ممن �شارفوا على ال�شيخوخة وال يزالون يف مراهقتهم و�سفاهاتهم
ر�أي ًا و�سلوك ًا وتعام ًال ..كفانا اهلل �شرورهم وهدى اجلميع �إىل ما
يحبه وير�ضاه.
�أما ترى �إن �إعمال الفكر وو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية مطلب ملح
و�أنه لي�س وقف ًا على فئة �أو دولة �أو منظمة ،و�إمنا هو �ش�أن �شامل لكل
النا�س جماعات و�أفراد ًا ،وما هذا �إال من عوامل الأخذ ب�أ�سباب ال�سلوك
الإن�ساين ودواعي التنمية والطم�أنينة التي ين�شدها اجلميع.
قلت :يا �شيخنا ا�سرتعى انتباهي �إ�شارتك �إىل مراهقة ال�شيوخ..
هل من ال�شيوخ من ت�ستمر معهم املراهقة؟
قال :نعم وما �أكرثهم و�أ�شر�سهم �سفاه ًة وجه ًال ،و�أ�شدهم عناد ًا
ومكابرة� ..أما �سمعت قول زهري:
و�إن ���س��ف��اه ال�شيخ ال َح�� ْل�� َم بع ــده و�إن ال��ف��ت��ى ب��ع��د ال�����س��ف��اه��ة َي ْ��ح��ل ُِ��م
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كثريون هم ال�شيوخ الذين يوا�صلون �إ�شباع رغباتهم من �أن�س
وملذات ،وينتقدون الآخرين وهم �أحق باالنتقاد تراهم �سارحني يف
غوغائيتهم دون حياء �أو وجل ..مهملني رعاية �أبناء ومنازل ،ومتنا�سني
حقوق ًا اجتماعية وواجبات وطنية ..ك�أنهم مل ميروا بخربة ومل
يتعظوا بتجربة.
يقول ال�شاعر:

�إذا مل ي���ك���ن ل���ل���م���رء ع���ق���ل ف����إن���ه و�إن ك��ان ذا بيت على النا�س هني

�شيخنا الفا�ضل :لنعد �إىل �إ�شارتك لإعمال الفكر وو�ضع اخلطط
اال�سرتاتيجية� ..إن مثل هذه اخلطط تتطلب درا�سة وا�ستقراء
امل�ستجدات ،ونحن ال�شباب نعي�ش يومنا ون�سعى للمح�صول الفوري.
قـــــال:

�إذا �أن��ت مل ت��زرع والفيت حا�صداً ندمت على التفريط يف زمن الب ْذ ِر

يا بني قد الم�ست �شيئ ًا يدور يف ذهني عن �شريحة من �شباب
هذا الع�صر الذين �أخذتهم املتع الزائفة و�إ�شباع الرغبات املتدنية
وامليل �إىل الأن�س وامللذات ،وهذه واهلل كارثة وعرثة يف طريق البناء
والعطاء واالنتماء.
�إن التعليم وحده ال يكفي مامل ي�صاحبه تخطيط و�سعي حل�سن
تربية ..والرتبية هي م�س�ؤولية البيت الدائمة ثم املدر�سة والأجهزة
املعنية على خمتلف �أنواعها ،وبال�سعي اجلاد وت�ضافر اجلهود
يتحقق املطلوب.

و�إىل هنا يا بني �أود �أن ننهي هذا اللقاء �إىل لقاء قادم �إن �شاء
اهلل ..مو ِدع ًا ومهدي ًا لك احلكمة التالية:
(ما ا ّدخر الآباء للأبناء ،وال �أبقى الأموات للأحياء �شيئ ًا� ..أف�ضل
من ا�صطناع املعروف عند ذوي احلاجات).
ف�إن ا�ستطعت فافعل!
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�إذا �أن���ا مل �أم��ن��ح��ك ���ص��دق مودتي فما يل �إىل املجد امل���ؤ َّث��ل من عُ�� ْذ ِر

حتلو الأيام وت�صفو م�شاربهاُ ..م َ�س رِّي ًة املرء عرب وهاد و�سفوح
وغابات من الآمال والتطلعات� ..سارح ًا يف غفلة من �أمره ..م�ستبعد ًا
ما ُيخبئه الزمن من �أحداث وظواهر موجعة ،ومتنوعات من م�صائب
الدهر وجوائحه ،وما تطويه الأيام من دقائق و�ساعات هي عمر
الإن�سان.
وت�صري �أمور وجتري �أحداث وتختلط مفاهيم ..تغمرها �أهواء
و�أغرا�ض ،وتلفها افرتاءات وحجج وتقوي�ض ،وت�صعيد لتفاهات هابطة،
و�إعمالٍ لأدنى فكر ..ثم جتيء �شحناء وقطيعة رحم �أمام ناظري ممن
مل يقل كلمة حق �أو ي�سعى ل�صلح ور�أب �صدع .وهذا �ش�أن يحدث بني
�إخوة وعائلة و�أ�سرة وجماعة غاب عندهم الوعي.
يقول حكيم� :ضعف النظر يورث العثار ،و�ضعف الر�أي يورث الدمار.
�إن املت�أمل ملا �ست�ؤول �إليه حال املرء من �شيب وهزال و�سقم
وا�ستعداد الرحتال ،وفراق �أ َب ِدي ال عودة معه ..م�صحوب بهموم وم�ؤونة
�إرث من القيم وح�صاد عقود من الزمن ..ليت�ساءل� :أيف هذه احلياة
الفانية ما ي�ستحق الوقوف عنده غري مكارم الأخالق؟
( ((2معايل ال�شيخ :عبدالعزيز بن عبداملح�سن التويجري.
( (3تاذ يف ةعماج )(37
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عرفته و�أنا يف �سن ال�صبا و�أ�صبحت متابع ًا ل�سريته وم�ستمع ًا ملا يروى
عنه من م�آثر وقيم ،وم�ضت الأيام وال�سنون و�أنا �أرى فيه املثل والقدوة
متمني ًا �أن �أ�ستمد الي�سري من رقي فكره ورجاحة عقله وبذله وعطائه
وت�ساحمه ..ذلك الإن�سان املدر�سة يف حديثه وتعامله ون�صحه وتوجيهه.
كانت يل معه لقاءات ،و�شاهدت يف �أكرث من منا�سبة �إدارته لعمله
وطريقة تعامله مع الآخرين ،وحواراته مع خمتلف الطبقات ،لقد �أ�س َّر
يل ب�شيء من خمزونه ،و�أ�سدى يل من ن�صحه و�إر�شاده.
ذات يوم �أردت �أن �أ�شاركه همومه و�آالمه موا�سي ًا وم�سلي ًا لعلي
�أخفف �شيئ ًا من �أحزانه ..فبعثت له ر�سالة وهو خارج الوطن م�شري ًا ملا
يواجهه ممن ورث بال عقل عداوته ،م�شري ًا �إىل ما بناه لنف�سه ولقومه
وللحا�سدين املبغ�ضني منهم من عز وجمد.
فجاء اجلواب �إ َّ
يل را�سم ًا على لوحة التاريخ �أجزل معاين الرقي
و�شموخ القيم ..الر�سالة اجلوابية طويلة �أجتزئ منها:
(�أقول لك وبكل �صدق� ..إنني ورمبا غريي منار�س يف حالتنا العامة
وتعاملنا مع هذه احلياة� ..ألب�سة كثرية ووجوه ًا ُكرثا )..م�شري ًا �إىل �أن
له جتربة كبرية مع نف�سه ونزعات هذه النف�س وميولها �أرادت �أن ت�أخذه
�إىل متاهات ال رجعة منها� ..إال �أن رحمة اهلل نبهته �إىل اخلطر فرتاجع
بعد �أن تبني خطورة الطريق.
و�أردف قائ ًال (ما �أكرث مالمتنا وجدلنا مع عامل ذاتي �أق�سى على
املرء من العامل اخلارجي!! �أراك يف ر�سالتك �أ�شرت �إىل ما قابلني
و ُيقابلني يف حياتي من نكران الآخرين ،ال غرابة يف ذلك يا عزيزي..
نحن ُنعاي�ش ب�شر ًا فلكل �إن�سان �أُفقه اخلا�ص وتربيته وعجزه عن �أن

ي�ست�شرف الطريق �إىل �أُفقه لي�صلح من نف�سه ،و�إن�سان كهذا �أال نعذره
ون�شفق عليه ونربه ما �أمكننا ذلك ون�ساحمه.
ما �أطول الطريق التي م�شيت عليها ،وما �أكرث العرثات ،وما �أق�سى
العقبات التي و�ضعت يل عليها ،وما �أكرث احلفر!!
�أوقفتني ر�سالتك على هذه الطريق الآن فتل َّف ُت �إليها ف�إذا هي طريق
�أحمدها و�أ�شكر اهلل عليها وعلى عنايته بي ،ولكي تراين �أ�ؤكد لك �أين
رجل �أُقاتل عن نف�سي كل نزعة ذاتية تغريني باالنتقام لنف�سي ،واحلمد
هلل �أين تغلبت على كل نزعة م�ؤذية مف�سدة للخلق ،وه�أنذا اليوم �أُ�سائل
ذلك اليوم البعيد� ..أعندك ذكرى يل عن طي�ش ال�شباب ونزقه �آنذاك؟
وحتى الآن و�أنا �أ�سائله و�أنتظر اجلواب لأودعه �أوراقي� )..إىل �أن قال:
(عزيزي� :أردت �أن �أكرم ر�سالتك مبا هو �أكرث من ذلك ولكن
لل�شيخوخة معيار ًا �إذا هي جتاوزته فلرمبا تدخل يف ر�سالتي هذه �شيء
من التخريف ،و�إين ب�شعور خمل�ص �أح�س �أنك تريد لأهلك وبني وطنك
كل خري ،وهذا ال ي�ساعدك عليه �إال �أن ُتعطي و ُتعطي وال ت�أخذ وال تفكر
�أبد ًا بعطاء الآخرين ،دعهم ومار�س ف�ضيلة الت�سامح).
قول حكيم ور�أي �سديد..
فهل عرفت �أيها القارئ ال�شيخ اجلليل الذي ر َّد على ر�سالتي ،لقد
كان حكيم ًا ح�صيف ًا مت ّكن بخلقه ودرايته �أن ينتقل من القرية �إىل املدينة
لي�صبح وجه ًا من وجوه املجتمع ما لبث �أن �صار رجل دولة و�أ�صبحت
عامليته معروفة للقا�صي والداين ..باخت�صار كان جامعة يف �إن�سان.
�أمل ت����ر �أن ال���ع���ق���ل زي�����ن لأه���ل���ه ولكن مت��ام العقل ط��ول التجارب

( (3تاذ يف ةعماج )(37

183

184

عبداهلل بن عبدالمحسن الماضي
خواطر وأحاديث لألبناء

هذه الر�سالة املميزة التي �أخذت حيز ًا كبري ًا من نف�سي� ..أح�س
�أنها �أ�ضافت يل �شيئ ًا جديد ًا وتروي�ض ًا للذات ..حق ًا �إنها ر�سالة جامعية
من �إن�سان عركته التجارب� ..إن�سان �صاحب فكر نيرّ وعقل راجح..
�صقلته الأيام و�أ�صبح ذا معني يروي ،وب�صرية ُي�ست�ضاء بها ..فله مني
ومن حمبيه ومعارفه العرفان والتقدير ومن اهلل الرحمة والغفران.
يقول ال�شاعر:

وم�����ا الم������رئ ط�����ول خ���ل���ود و�إمن�����ا يُ����خ����ل����ده ط������ول ال����ث����ن����اء ف��ي��خ��ل��د
ويقول �آخر:

يي ِ
الذ ْك ُر
هو املوت ،فاخرت ما عال لك ذكره فلم ميت الإن�سان ما َح َ

فهل ن�ستفيد من هذه الدرو�س وهذه التجارب ،و ُنن ِّمي يف �أنف�سنا
حب املكارم وف�ضيلة الت�سامح.
قال بع�ضهم يف ال�شيوخ� :أنهم �أ�شجار الوقار ،ومنابع الأخبار ،وال
تطي�ش لهم �سهام ،وال ي�سقط لهم وهم� ..إن ر�أوك يف قبيح �صدوك ،و�إن
�أب�صروك على جميل �أمدوك .كان رحمه اهلل يخاف ربه وينهى النف�س
عن غ ّيها وهواها فله اجلنة برحمة اهلل.
قال اهلل تعاىل{ :وَ َأمَّا مَنْ خَافَ مَ َقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّ ْفسَ عَنِ الْهَوَى (َ )40ف ِإنَّ
الْجَنَّ َة هِيَ الْمَ ْأوَى (.((2(})41

1428/7/4هـ
(� ((2سورة النازعات الآية (.)40 ،41

1428/7/4ه ـ ـ
( )38فرحة يتيـم

امل������ر ُء ب���ع��� َد امل��ـ��ـ��ـ��ـ�� ِ
ـ��وت �أح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دوث�� ٌة ي��ف��ن��ى وت��ب��ق��ـ��ـ��ـ��ى م��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ه �آث��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اره
��س��ن احل����االت ح���ال امـ ـ ـ ــرئ ت��ط��ي��ب ب���ع��� َد امل���ـ���ـ��� ِ
ف���أح��� ُ
ـ���وت �أخ��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اره

يف العقد ال�سابع من القرن الهجري الرابع ع�شر ..عا�ش يتيم الأب
بعيد ًا عن �أهله وع�شريته بهجرة نائية ،وكانت احلالة العامة متوا�ضعة
جد ًا ي�سودها �شح املوارد والبعد عن مظاهر احل�ضارة ،وكان النا�س
يعانون خ�شونة العي�ش والتق�شف يف امل�أكل وامللب�س ،ودع عنك ال�صحة
والثقافة حيث ال وعي بهما وال وجود.
تعر�ض �صاحبنا ملواقف ج ّمة تثري ال�شجن وخا�صة عندما �صار يرى
ما يرد �إىل القرية من �أ�شياء جديد مغرية يريد �أن ي�ستخل�ص لنف�سه
ما ت�شتهي لكن اليد ق�صرية والعني ب�صرية ،ومت�ضي الأيام وي�سمع
�أن عا�صمة البالد امتلأت بالب�ضائع امل�ستوردة كالألب�سة والأحذية
ال�شبابية ،فكان ما يرى وما ي�سمع ي�ضاعف �أ�شجانه ..لكنه يف الوقت
نف�سه ُي َح ِّفز من تطلعاته ويزيد �أمانيه حرارة ورغبة للح�صول على
�شيء مما يرى �أو ي�سمع.
ذات يوم عاد �أحد �أبناء الأخوال �إىل القرية قادم ًا من العا�صمة
ومعه ب�ضاعة ل ُيتاجر بها يف دكانه بالقرية ،و�شاع بني النا�س �أن الب�ضاعة
حتوي قم�صان ًا داخلية (الفنيلة) ومثل هذا اللبا�س يعترب �شيئ ًا غريب ًا
ومطلب ًا �صعب ًا قد يتعذر حتقيقه للغالبية من ال�سكان.
((3تي ةحرف )(38
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ذهب �صاحبنا �إىل والدته ي�ستعطفها طالب ًا �شراء فنيلة له ،وملا
كانت من الكماليات املرهقة مالي ًا والتي ال ي�ستعملها معظم النا�س..
�أ�شارت عليه �أن يطلبها من اخلال ابن عم الوالدة ..الأمر الذي �أحرجه
وزاد من قلقه ،و�أخذ يلتقط �أنفا�سه وي�ستجمع قواه للقيام بهذه املهمة.
جاء ووقف على ا�ستحياء �أمام دكان اخلال( ((2الذي ا�ستغرب
وقوف هذا الطفل اليتيم ..فعطف عليه وتكرم ب�س�ؤاله عن حاجته..
فرد ب�صوت خافت خجول�( :أبي فنيلة) فنادى ابنه ليح�ضر له الفنيلة
هدية جمانية ..الأمر الذي ملأ نف�سه غبطة و�سرور ًا ،و�أخذ يذرع
ال�شارع م�سرع ًا �إىل والدته ليزف �إليها الب�شرى بهذا ال�صيد الثمني..
ُ�س َّرت والدته بهذا احلدث مبتهلة بدعاء وثناء.
يف ذلك الزمن ..كان من املعتاد ارتداء ثوب واحد تخيطه ربة
البيت ..يلب�سه املرء ويبقى ي�ستعمل حتى يبلى وكان قما�ش الثياب من
القطن اخل�شن الذي ي�ستعمل حالي ًا لأكيا�س الطحني �أو القمح� ..أما يف
الأعياد فهناك نوع من الألب�سة ُي�سمى مقزور خياط (الكرخانة) �أي
مكينة اخلياطة التي ُي�سمع بها ومل ُتر ..ي�ستعمل ليومي العيد فقط ثم
يطوى ويحفظ �إىل عيد قادم قد ميتد �إىل ثالثة �أعوام ،وذات يوم عيد مل
يتوافر له مثل هذا الثوب ..مما زاد من �آالمه و�سخطه ،وتفوه بقول غري
م�ألوف ..مت�سخط ًا �أمام والدته التي ت�ضاعف �أملها وحزنها هي الأخرى.
ت ََذ ّك َر هذا احلادث عندما ذكر له �أحد الإخوة �أن امر�أة كغريها من
الن�سوة اللواتي يرتدن باري�س وغريها من مدن �أوروبا لل�سياحة وال�شراء،
ممن لهن مقا�سات لدى �أمهر و�أ�شهر م�صممي الأزياء هناك.
( ((2عبداهلل بن عبدالعزيز العبدالكرمي رحمه اهلل.

ويف �إحدى منا�سبات الزواج ات َْ�ص َلت تلك املر�أة مب�صمم الأزياء
يف باري�س وطلبت منه �أن ُيف�صِّ ل لها ثوب ًا ح�سب املو�ضة الفالنية ،وهي
املعروفة يف قومها امل�شهورة بذوقها واملتعالية على قريناتها من الن�ساء،
وعلمت امر�أة �أخرى مناف�سة لها بهذا الطلب ف�أرادت �أن تغيظها..
وات�صلت مب�صمم الأزياء املذكور وطلبت منه �أن ُي َف�صِّ ل لها ثوب ًا بنف�س
ال�شكل واملو�ضة رغبة منها يف ارتدائه يف حفل الزواج ..ل ُت َبينِّ ل�صاحبتها
�أنها هي الأخرى على م�ستوى املناف�سة.
�إال �أن الأوىل علمت بهذه املكيدة قبل �ساعة من بدء احلفل ..فامتع�ضت
واغتاظت ل�سوء ما �سمعت به والذي وقع عليها كال�صاعقة ففكرت و َق َّدرت
وانتهت �إىل حل بعد طول تفكري� ..إذ قررت �أن ُت ْلب�س ف�ستانها اجلديد
خلادمتها التي �سوف ت�صطحبها معها ،وعندما ر�أت الثانية �أن خادمة
املر�أة الأوىل ترتدي مثل ف�ستانها �أُ�سقط يف يدها وعال وجهها اخلجل
وغادرت احلفل غري م�أ�سوف عليها متجرعة غيظها وكيدها ،ولعل عزيز
م�صر عناهما عندما خاطب امر�أته�ِ } :إنَّ َك ْيدَ ُكنَّ َع ِظي ٌم {(.((2
�إن هذه املباهاة واملفاخرة التي ما �أنزل اهلل بها من �سلطان ما هي
�إال نكران وجحود للنعم وطغيان �أعاذنا اهلل منه ..فهل لنا �أن نقارن بني
ع�صرين هما عمر ذلك الإن�سان ،وهذه املتغريات املت�سارعة التي فاقت
الت�صور ،والتي ت�ستوجب ال�شكر والثناء هلل تعاىل ،وتروي�ض النف�س
والقيام بواجب الرتبية والتحذير من عواقب الأمور .اللهم الطف بنا
و�أَ ِدم علينا نعمة الأمن والأمان� ..إنك ويل ذلك والقادر عليه.
(� ((2سورة يو�سف �آية (.)28
((3تي ةحرف )(38
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ل��ع��م��رك م���ا ���ض��اق��ت ب�ل�اد ب���أه��ل��ه��ا ول���ك���ن �أخ����ل���اق ال�����رج�����ال ت�����ض��ي��ق

جتاوز عقده ال�سابع من عمره و�أخذ يخطو بخطى تنوء ب�أحمالها،
وقد �أثقلت كاهله هُ ُموم الزمن و�أعرا�ض املر�ض ..بعد �أن جتاوز قرابة
خم�سني عام ًا ق�ضاها يف اخلدمة العامة ..مار�س خاللها الكثري من
�أنواع التعامالت ،و�شاهد كثري ًا من املواقف وال�سلوكيات والطباع
املتناق�ضة ،والتي تدعو للت�سا�ؤل.
تعهد يوم ًا مبتابعة معاملة ل�صديق يف �إحدى الوزارات بقيت حتت
العر�ض لأكرث من �شهرين ..مل يتحرك لها �ساكن رغم املراجعات
التلفونية وال�شخ�صية.
كانت له معرفة بامل�س�ؤول الثاين بهرم الوزارة� ..أراد �أن ي�شد
�إليه الرحال لعله يتعاطف معه ليبعث هذه املعاملة من مرقدها..
ف�أخذ ُيح�ضِّ ر لهذه الزيارة بر�سم خطة ت�شمل حتديد الزمان وامل�سار
والتهيئة ال�شخ�صية من حيث احلالقة وكي املالب�س وجتهيز احلذاء
وامل�سبحة والنظارة.
ذهب يف ال�صباح الباكر ملكتبه اخلا�ص لينطلق منه يف الوقت
املنا�سب �إىل الوزارة ..وعندما �أ�شارت ال�ساعة للتا�سعة �صباح ًا �أخذ
((3بأ تاذ زومرو ،ةيطارقوريب )(39

189

190

عبداهلل بن عبدالمحسن الماضي
خواطر وأحاديث لألبناء

ا�ستعداده ووقف �أمام املر�آة مرتدي ًا امل�شلح ..ر�أى نف�سه ب�صورة بهية
تدعو للده�شة �شك ًال ومظهر ًا ..ف�أح�س بالن�شوة ،و َد َاخ َل ُه الغرور.
�أ َّنبه �ضمريه وناجى نف�سه :كيف تعجبك �صورتك و�أنت تعاين من
ال�شيخوخة و�أثر املر�ض ..ينتا ُبك مثل هذا الإعجاب� ..أن�سيت واقع
حالك؟ وما ينبغي �أن تكون عليه من توا�ضع ..فلعله ا�ستيقظ �ضمريه
و�أراد �أن ُيعاقب نف�سه بعقاب يرو�ضها ويردها �إىل ر�شدها ..الأمر الذي
دفعه لرتك �سيارته اخلا�صة فركب �سيارة الطلبات (وانيت دات�سون)
ثم ترجل منها �أمام بوابة الوزارة اخلارجية و�سمح لقائدها بالذهاب..
ليعود ب�سيارة �أجرة.
دخل بوابة الوزارة الداخلية فر�أى بهو ًا وا�سع ًا و(كاونرت ًا) جميالً..
�إال �أنه َخال من موظف اال�ستقبال� ..أخذ يفت�ش على من ير�شده �إىل
مكتب امل�س�ؤول ،وبعد جهد �أر�شده مراجع ب�أنه يف املبنى الثاين املجاور،
وبدخوله �إىل املبنى الثاين وجد نف�س البهو و(الكاونرت) ..لكن الذي
بداخله ويحتل الكر�سي عامل �أجنبي يرتدي قمي�ص ًا وبنطا ًال وقبعة،
وباال�ستف�سار منه مل يجب �إال ب�إ�شارة لزميل له ثانٍ خارج الكاونرت الذي
تكرم ب�إ�شارة �إىل امل�صعد اخللفي.
امتطى امل�صعد للدور الثاين لي�شاهد بوابة مدير املكتب مفتوحة على
م�صراعيها وا�ستب�شر خري ًا� ..إال �أن مظهره ووقار �شيبه مل ي�شفع له بح�سن
اال�ستقبال ،تردد يف اجللو�س منتظر ًا �إ�شارة لذلك� ..س�أل مدير املكتب
عن امل�س�ؤول وعن رغبته يف مقابلته ..فكانت الإجابة ب�أنه يف اجتماع خارج
املكتبَ ..ف َ�ص َّ
دق لرباءته املعهودة ..ثم طلب من مدير املكتب ورقة ليكتب
عليها لذلك امل�س�ؤول ،وجاءت الورقة بعد تثاقل فد ّون �صاحبنا �أ�سباب

زيارته و�شفعها بكرته ال�شخ�صي ،ومرة �أخرى طلب من مدير املكتب
ظرف ًا ،والذي �أجاب بعدم وجود طلبه ،ويكرر الطلب قائ ًال من ظروف
الوزارة ،وح�صل على طلبه تارك ًا املظروف مغلق ًا ،وخرج مودع ًا.
ويف عودته دخل معه امل�صعد �شاب �أ�سمر ممتلئ اجل�سم ،و�س�أله:
تعمل هنا؟� ..أجاب بنعم ..ودفعه الف�ضول �إىل �س�ؤال �آخر :ما هي
طبيعة عملك؟ ..قال( :مرا�سل وقهوجي) ..فكان رد �صاحبنا :مرا�سل
فهمنا� ..أما قهوجي فال �أظن لأنني مل �أر �شيئ ًا من مظاهر ال�ضيافة..
فبلغت �شهامة هذا ال�شاب �إىل �أن �أوقف امل�صعد ليعيده ليقوم بواجب
ال�ضيافة ..ف�شكره معتذر ًا.
ذهب �إىل املبنى الأول الرتباطه ب�صداقة قدمية وحميمة بالرجل
الثالث يف الوزارة بق�صد ال�سالم ،وملا مل يجد �سكرتري املكتب ذهب
�إىل املكتب املجاور ..ووقف بقامته املديدة مغلق ًا فتحة الباب بج�سمه
املمتلئ ..مبادر ًا بال�سالم على اثنني من املوظفني �أحدهما كان على
الكر�سي يتحدث بالهاتف والثاين كان واقف ًا بجواره ،ومل َي ُرد �أي منهما
له التحية ..ظل واقف ًا حتى فرغ الأول من املكاملة و�أخذ يتحدث مع
زميله دون �أن ُيعرياه �أي اهتمام ..عاد ملكتب امل�س�ؤول الثالث ب�شحنة من
الت�سا�ؤالت التي كتمت �أنفا�سه ..ليجد ال�سكرتري قد ح�ضر و ُيفيده بعدم
ح�ضور امل�س�ؤول هذا اليوم ..فدون له على ظهر كرته ال�شخ�صي جملة
مذكر ًا ب�صداقة وتوا�صلَ ،
و�ض َّمنها قوله تعاىلَ { :ف ِبمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ال ّلهِ لِنتَ
لَهُمْ}( ..((2لكن �شيئ ًا من الإجابة مل يحدث ولو بعد حني!!
(�	((2آل عمران �آية (.)159
((3بأ تاذ زومرو ،ةيطارقوريب )(39

191

192

عبداهلل بن عبدالمحسن الماضي
خواطر وأحاديث لألبناء

خرج من الوزارة يجر �أذيال الندم مردد ًا (ما حال ه�ؤالء القوم)..
ثم عاد بعد ع�شرة �أيام قا�صد ًا امل�س�ؤول الثاين ووجد مدير املكتب �أح�سن
ا�ستقبا ًال ،وا�ست�أذن له ،ومتت املقابلة بب�شا�شة ولطف ..معتذر ًا عما
جرى يف الزيارة الأوىل ،وعمل على �إجازة ما جاء بالعر�ض م�شكور ًا.
وبعد م�ضي ب�ضعة �أيام ..عاود الزيارة ل�صديقه الرجل الثالث
بالوزارة من �أجل ت�أدية واجب وجتديد التوا�صل ومل يجده ..فدون له
الر�سالة التالية:
(�أال ليت �شعري ،والزمان يجري ،وما �أ�سفي �إ ّال على ما فات من
عمري ..فهل �إىل لقاء من �سبيل؟
�أبا فالن،
�إذا ج��اء ه��ذا ال�صد منك َغ�� َف��رتُ��ه ف���أف��ع��ال��ك ال�ل�ائ���ي ����س���ررن �أل ُ
�����وف

�أقدر م�شاغلكم وما �أنتم فيه �أعانكم اهلل ..غري �أن الود الذي �أُكنه
علي من �أيادٍ  ..يدفعان للم�ساءلة عن هذا االنقطاع
يف �صدري وما لكم َّ
الذي دام لأكرث من ثالثة �أعوام ..فهل ي�شفع يل االعتذار؟ ذلك االعتذار
الذي تربره ظروف املر�ض� ..أجاركم اهلل وعافاكم ..وما عتبي �إذا كانت
زياراتي التي تكررت ب�ضع مرات� ..إال حظي العاثر).
وبعد فراغه من تدوين هذه اخلاطرة ..فوجئ بح�ضور امل�س�ؤول..
ف�س َّر بهذه الطلعة مبتهج ًا بهذا اللقاء ،وبعد ال�سالم عليه دخل مكتبه
ُ
دون �أن يعريه �شيئ ًا من املجاملة ..وانتظر اجلميع الإذن بالدخول ،وكان
ذلك على غري عادته معه ..ف�أخذ يت�ساءل :لعل من عذر و�أنت تلوم.

جاء زميل عزيز على امل�س�ؤول ..فا�ستقبله ال�سكرتري بحرارة و�أخذ بيده
م�صاحب ًا له بالدخول ،لريحب به امل�س�ؤول وعند فراغهما من حديث
ال�صباح �أذن للجميع.
بعد الإذن بادره �صاحبنا بتحية و�أ�سمعه هذه اخلاطرة التي دونها
خالل هذه الزيارة والتي مل حترك فيه �ساكن ًا ..ثم خرج �صاحبنا ليتابع
مو�ضوعه ال�سابق يف مبنى ثالث بعيد ..ليفاج�أ بطلبات مل تخطر بباله،
و�أنه �س ُيكتب للمنطقة التي هي يف مبنى رابع ناءٍ �أي�ض ًا ،وا�ستعد �صاحبنا
�أن ُيح�ضر طلباتهم مناولة ..ظن ًا منه �أنه �سيجد من يتجاوب معه ،و�صار
يجول ب�أروقة ذلك املبنى الرابع ،وي�ست�أذن بالدخول على �أحد ر�ؤ�ساء
الأق�سام ومل تتح له هذه الرغبة ..مما دفعه للذهاب �إىل مدير املنطقة،
وبعد تقدمي ا�سمه ل�سكرتري املكتب ورغبته يف مواجهة املدير العام..
مل يلق اهتمام ًا بل تغافل عنه ..وبعد طول انتظار �أ�شار �أحد املوظفني
(تف�ضل بالدخول) ويفاج�أ �أن املدير العام كان حمتفظ ًا ب�صورته �أثناء
اجتماع على منا�سبة قبل �أربع �سنوات ..ف�أخذه بالأح�ضان و�أ�ضفى عليه
من كرمه وح�سن لقائه ..مما خفف عنه وزاد من امتنانه .زوده بورقة
ملدير �ش�ؤون املوظفني ،الذي �أكمل بدوره املطلوب.
بعد �إح�ضاره لهذه الطلبات �أُبلغ ب�أن مو�ضوعه �سيكتب عليه لوزارة
�أخرى ..ف�أبدى ا�ستغرابه و�أن هذا الأمر ال ي�ستدعي كل ذلك ..رد عليه
املوظف املعني ب�أنه ال بد لكل والدة من �أن تخرج من عنق زجاجة و�إ ّال
لزم لها عملية قي�صرية.

((3بأ تاذ زومرو ،ةيطارقوريب )(39
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ترى ما م�صري هذا اجلهد والوقت والعناء النف�سي واملعنوي ..مع
زحمة الطرق وقلة يف املواقف ،ونفاذ �أربعة �أ�شهر من الزمن م�شحونة
باملراجعة واملتابعة ،وال�شفاعة �أحيان ًا ..تلك هي واهلل معاناة الكثريين.
ق�صة �صاحبنا مع هذه الرحلة طويلة وفيها من امل�شاهد ما ي�ؤمل
و ُيعكر ال�صفو ..لكني اخت�صرها مبا ذكرت ،و�أترك الت�سا�ؤل وتفا�صيل
تعامل موظفي القطاع العام مع املراجع لتعليق �أرباب الأقالم ..ممن
لهم معرفة ودراية مبا يدور يف �أروقة الوزارات وامل�صالح احلكومية من
�شريحة هي الأقل ن�سب ًة من من�سوبي القطاع العام ،وهل من �ضوابط
عقابية ملع ّوقي املعامالت ،وهل لقليلي اخلربة من دورات تدريبية و�إذا
ا�ستمر احلال على هذا ال�شكل فما �أحرى الكثريين ب�أن يرددوا قول �أبي
العالء املعري:
ف��ي��ا م����وت زر �أن احل���ي���اة ذم��ي��م�� ٌة وي��ا نف�س ِج���دِّي �إ َّن دَهْ ���� َر ِك ه���ا ِز ُل

1428/8/29هـ
( )40رسالة إلى أوالدي

�إذا املرء �أعطى نف�سـه كـل مــا ا�شتـهـت ولـم ينههـا تـاقت �إلـى كـل باط ـ ِـل
ِ
عاجل
و�ساقت �إلي ـ ــه الإثـ ـ ــم والعـ ــار بالذي دع��ت��ه �إليـ ـ ــه م��ن ح ـ ــالوة

تغدو باملرء �أحالم و�أوهام وتطلعات ..يكتنفها خمول وغمو�ض
وغو�ص يف �أعماق بحار من الت�أمالت ،ومتر به يف غدوه ورواحه حوادث
و�أحداث ،وهواج�س وخماوف ،وقرب وارحتال وقلق على �أبناء ،و�أمل
على م�آثر اندثرت و�أجيال عن م�سارها انحرفت.
تلك هي حاله من�شغ ًال يف ليله ونهاره ..مت�سائالً :ماذا عن �سلوكيات
الأبناء يف خ�ضم حياة مل�ؤها املتناق�ضات ،وما هي تطلعاتهم ونظرتهم
ملقوماتها من مكارم الأخالق ،وما تلك �إال �شوارد �أفكار بني �صعود
ونزول ..م�صحوبة ب�آمال وخوف ووجلٍ  ،وهذه �سرية كل �إن�سان يختزن
يف خميلته خطوط ًا ور�سوم ًا مل�سارات يرجو حتقيقها من خالل التزام
و�سلوك ُيجنبه خماطر الزلل.
وقدمي ًا قيل( :العافية ع�شرة �أجزاء :ت�سعة منها يف ال�صمت �إال ذكر
اهلل ،وواحدة يف ترك جمال�سه ال�سفهاء ،ومن كرث كالمه كرث خط�ؤه
وق َّل حيا�ؤه).

((4وأ ىلإ ةلاسر )(40
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بعد �صالة ع�شاء ذات يوم مليء بقراءات وا�ستماع و�أحاديث� ..أخذ
زاوية من املنزل حماو ًال ال�شروع يف �إعداد ر�سالة ما ..يبث من خاللها
�أ�شجانه و�شكواه ..لكنه مل يحدد �أحد ًا يخاطبه ..مما جعله يف حرية
من �أمره ،و�صار يفت�ش يف ذاكرته امللآى ب�شحن من ر�صيد �إفرازات
الع�صر ومالب�ساته ..لعله يختار مو�ضوع ًا من خالله ُيقرر ملن يوجه
ر�سالته هذه ،ووجد �أنه �أمام واقع ال مفر منه� ..أال وهو مو�ضوع الأبناء
والأحفاد ،وبحكم جتربته من عدم قبول �أي �إر�شاد �أو ن�صيحة لويل �أمر
ب�سهولة ..تردد يف اختيار �صيغة توجيهية قد يكون لها ا�ستح�سان �أو
قبول لدى الأبناء ..فتذكر و�صية �أعرابي البنه حيث قال:
(�أي بني :ابذل املودة ال�صادقة ت�ستفد �إخوان ًا وتتخذ �أعوان ًا ..ف�إن
العداوة موجودة عتيدة ،وال�صداقة متعذرة بعيدة ،وال تكن عرثة يف
طريق ُ�سعاة النجاح)� ..إن الغرية املنغلقة تحُ َ ّول �صاحبها عدو ًا لأي جناح
وي�صبح من�شغ ًال يف البحث عما يعتقده من �أخطاء الآخرين ..متنا�سي ًا
نف�سه و�سوء �سريته التي جعلته يف م�ؤخرة الركب� ،إنك لتعجب ممن
ُيحرق مدخراته بالنار ،وممن يجر نف�سه �إىل التهلكة ،وممن ال ي�سمع
الن�صيحة التي هي �أغلى ما يوهب ويباع ،وال يقبل النقد وال ي�صغي له.
فا�ستعان باهلل وا�ستهل ر�سالته بقوله� :أيها الأبناء الأعزاء ..يا من
�أنتم �أكبادنا التي مت�شي على الأر�ض حفظكم اهلل ورعاكم وحقق ما
ت�صبون �إليه من رفعة ورقي .وبعد� :إنه من �شغف حمبة الآباء لأبنائهم
وحر�صهم على توجيههم ..وجدت نف�سي مدفوع ًا �أن �أ�شري �إىل �أن
يل رحلة طويلة مع نف�سي ..ونزعات هذه النف�س وميولها �صارت �إىل

متاهات من الأفكار والر�ؤى ..حم�صلتها م�سايرة �أو�ضاع كانت �سائدة..
وجتاوز عقبات ت�أتي على غرة ،ولهذا ف�إن جتربة �سبعني خريف ًا لي�ست
مميزة مبعرفة للأب� ،أو بوفرة معلومات لديه ..هي يف متناول الأبناء
يف ظل ع�صر توافرت فيه و�سائل الثقافة واملعرفة و�أمناطها ،و�إمنا هي
حاجة يف نف�س والد �أراد �أن يطرحها للتذكري ..معترب ًا بقول اهلل ع َّز
�ش�أنه } َو َذ ِّك ْر َف ِ�إنَّ ِّ
الذ ْك َرى تَن َف ُع المْ ُ�ؤْ ِم ِننيَ{(.((2
ويقول ال�شاعر:

�إذا م������ا ك����ن����ت م����ت����خ����ذاً خ���ل���ي�ل�اً ف��ل�ا ت�����أم����ن خ��ل��ي��ل��ك �أن ي��خ��ون��ا
ف�������إن������ك مل ي���خ���ـ���ن���ك �أ ٌخ �أم ٌ
����ي���ن ول����ك����ن ق��� ّل���م���ـ���ـ���ـ���ا ت���ل���ق���ـ���ى الأم���ي���ن���ا

ومنوه ًا �إىل �أنّ النظرة الفردية �أو الفئوية �أو ال�شاملة لواقع املجتمع
و�ضرورة التعاي�ش معه ال تقت�ضي منا قا�سم ًا م�شرتك ًا �أو معادلة عادلة
يكون �أي منكم �أحد �أطرافها� ..إذ ال بد من الأخذ يف االعتبار معرفة
عدد من خ�صائ�ص الب�شر ونزعات �أنف�سهم وما متليه عليهم رغباتهم
و�أهوا�ؤهم وتباين �أفكارهم ،و�أخذ الأ�سباب يف العالج املنا�سب لكل
حالة ،وهذا ي�ضفي عبئ ًا كبري ًا وحم ًال ثقي ًال على من يرغب يف اتخاذ
طريق �سليم خال من الأ�شواك ولدغات العقارب.
�أبنائي :ما �أجمل �أن نعترب بقول حكيم( :ابذل لذوي الفاقة رفدك،
وللعامة ِب ْ�شرك ،ولعدوك عدلك ،وا�ست�صلح نف�سك بعقلك ،واجعل
نظرك وتفكريك مبنزلة املر�آة فتدرك بها ما التب�س عليك).
(� ((2سورة الذاريات �آية (.)55
((4وأ ىلإ ةلاسر )(40
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وما �أجمل �أن ن�ستفيد من �أقوال احلكماء ،وجتارب العظماء،
ون�صائح العلماء.
ثمة �أمران مهمان ينبغي احلر�ص عليهما ..خال�صتهما جملة
ق�صرية وجامعةِ :
(ذ ْك ٌر يبقى ،وعمل َت ْل َقى).
نعم �إن �سلوك الإن�سان و�سريته املحاطة بقيم وم�آثر من� :سمو
الأخالق واحللم وال�صرب والتحمل والتنازل والت�سامح والبذل والعطاء..
كل هذه ف�ضائل تعطي ثمر ًا وترتك �أثر ًا حممود ًا وتاريخ ًا يروى ،والعمل
ال�صالح �سلوك والتزام وحمافظة ،والقيام بال�شعائر الدينية خوف ًا من
اهلل ورجا ًء ملا عنده ..هي ح�صاد ثمار الدنيا ومدخرات الآخرة ..فهل
لنا من �إمعان النظر وتروي�ض النف�س واغتنام الفر�صة بالعمل اجلاد
وا�ستغالل الوقت وا�ستثماره.
�أيها الأبناء الأعزاء :كثرية هي الأمور التي ت�شغل البال وتنذر
مبخاطر ،وما النظرة للأبناء من �أب �شغوف �شفوق �إال من دوافع
اخلوف عليهم وال�سعي ل�سالمة توجيههم ،وحتقيق طموحات يرجوها
و�أمنيات يتطلع �إليها ..فهل من خط وا�ضح ُمطمئن ،و�إن كان م�سلكه
�شائك ًا ومتعرج ًا؟ ثم ما هي النظرة ال�سليمة فيما بينكم ك�إخوان كبار ًا
و�صغار ًا ،وكيفية امل�ساهمة بتوجيه الأحفاد وال�سعي للحفاظ على العالقة
الأ�سرية بل تقويتها.
�إن احلمل ثقيل والدرب طويل ،وتباين الر�ؤى وردود الفعل مدعاة
لالنغالق والنكران واجلحود ..فهل من �صمود و�صرب وموا�صلة للعمل
ومواجهة التحديات بثبات ورباطة ج�أ�ش؟! �أرجو ذلك.

العمر زمنه قليل وقد ذهب منه الكثري ..فهل املتعة يف �أُن�س وملذات
لأيام حمدودة� ..أم �أن الذكر للإن�سان عمر ثان ،و�أن ِغرا�س احلياة ذكر
يبقى وعمل �صالح تلقى؟
لقد منحني اهلل تبارك وتعاىل عمر ًا مديد ًا ..فله احلمد وال�شكر
لدي القناعة واال�ستعداد للرحيل ،وهذا �أمر واقع
والثناء ،وقد َح َ�ص َلت َّ
ال مفر منه ،وما ي�شغلني اليوم هو �أنتم و�أبنا�ؤكم ،وماذا �ستكون عليه
احلال من بعدي ،و�إين �أو�صيكم باملحافظة على طاعة اهلل وجعلها
هدفكم الأول ،وال�سعي يف هذه احلياة ان�ضباط ًا و�سلوك ًا والتزام ًا،
والعمل على �صلة ذي القربى مدعومة مبحبة و�أُلفة وتنا�صح فيما
بني اجلميع.
�أعزائي� :أ�س�أل اهلل عز وجل لكم ال�صالح والفالح والنجاح يف
جميع �أموركم ..حماطني بحفظه ورحمته ورعايته� ..إنه �سميع جميب.
فرغ من هذه الر�سالة ونف�سه تواقة لإ�ضافة املزيد من الن�صح
والإر�شاد ،وما ذلك �إ ّال من دوافع ال�شفقة ،وهذا �ش�أن مير به الآباء
و�أُولو الأمر ،وما �أ�شد خوفنا ونحن يف ع�صر امتزجت فيه الثقافات،
واختلطت فيه املفاهيم والر�ؤى ..مفرزة الكثري من االجنرافات و�شطط
القول و�سوء ال�سلوك ،ومنحدرات من الهبوط.
�س�أله �أحد �أبنائه� :أراك يا والدي �شديد احلر�ص على �أبنائك
وينتابك خوف ووجل� ..إىل درجة احلذر من بواعث خالف و�شقاق..
موجهٍ
فجاء اجلواب� :إن َط ْر ِقي لهذا الباب جاء من منطلق م�س�ؤولية ِّ
ومرب له حقوق وعليه واجبات ،ومل ي� ِأت عرب حديث جمال�س ،و�إمنا
ٍّ
((4وأ ىلإ ةلاسر )(40
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دونته من واقع جتارب ال�سنني ملن يرغب ويرى من الأبناء وغريهم �أن
يف ذلك ا�ستفادة ..ولعلي بذلك �أكون قد �أ�ض�أت �شمعة �أمامكم تنري
وتبدد الظلمة في�ستنري طريق التكاتف والتعا�ضد والبعد عن ال�شقاق
واخلالف.
اللهم الطف يا اهلل يا عليم يا خبري.

1429/12/12هـ
( )41هي الدنيا ال تستقر على حال

رغب ذات ليلة �أن يبيت خارج املدينة على غري عادته يف �صحراء
مربعة ..لي�ستيقظ من نومه على يوم جميل و�سماء ملبدة بالغيوم و�صباح
م�شوق ..ي�ستن�شق ن�سمات من�سابة تحُ َ ِّرك �أغ�صان الأ�شجار بهدوء،
ندي م�شبع ب�أك�سجني تتعط�ش له الروح
وتنع�ش النف�س با�ستن�شاق هواء ّ
ليزيد من طاقة اجل�سم ن�شاط ًا حركي ًا ،و�صفاء ذهني ًا يجعالن الإن�سان
ي�سبح بخيال جم ّنح ي�ست�شعر روعة الرو�ض الأخ�ضر و�ألوانه الزاهية
و�أزهاره ال�شذية ،وتغريد �أطياره ،وتلك حال ع�شاق عذوبة الأ�صوات
مبو�سيقاها ال�شعرية وترنيماتها ال َّأخاذة بلحن �شجي ..ي�ستح�ضر
ذكريات زمن الطفولة وال�صبا وريعان ال�شباب بلهوه ومرحه و�سعادته.
بقي �صاحبنا كذلك �ساعي ًا وم�ستقب ًال �ضيوف ًا ومودع ًا �أ�صدقاء
وحمبني ..فطاب له املقام وا�ستقرت به احلال ..ممتِّع ًا ب�أن�س و�سعادة.
ومت�ضي �أيام و�شهور على هذا املنوال وهو م�ستمتع ب�أيام الربيع
ولياليه ..ثم يتحول الو�ضع وتنق�ضي تلك الفرتة ،وجتيء �أيام ال�صيف
حاملة قيظ ًا ..امتزجت فيه حرارة ال�شم�س و�سخونة الأر�ض بلفح الرياح
ال�ساخنة التي ال يطيقها ..فيعود �إىل املدينة مبا فيها من �إفرازات عناء
النف�س و�شقاء الروح ،ومعاي�شة واقع مرير من خمتلف املفاهيم و�شطحات
من الر�ؤى ،وحال من الأمل والنفور يف عامل ميوج كتموج البحار ،وواجبات
�أثقلت الكواهل مخُ َ ِّلف ًة تراكمات من جراحات القوم و�صراعات الذات.
((4ىلع رقتست ال ايندلا يه )(41
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وبعد طول عناء تراءى له �أن يعي�ش حياة البادية رغم معار�ضة
�شقيقه الأ�صغر ..فطاب له �شراء عدد من الإبل ،وقطيع من الغنم،
وعا�ش يف بيت من َ
ال�ش ْعر ..ثم تزوج بفتاة من البادية ،و�أخذ يتنقل
من �سهل �إىل رو�ض ،ومن وادٍ �إىل جبل ..م�ستمتع ًا باقتنا�ص �شيء
ال�ش ْعر ..متابع ًا رعاية موا�شيه وتنميتها..
من ال�صيد وقر�ض بع�ض ِ
م�ستعذب ًا متاعب الرعي وم�صاعب املوارد وم�شقة الرتحال من مكان
�إىل �آخر ..وعا�ش هذه احلياة التي امتدت �سنوات مل تخ ُل من التفكري
يف الأبناء والبنات ،ويف الرتبية و�ضرورة التعليم ..فحار بني خيارين:
�إما ال�صرب على حياة البادية وما يعرتيها من قلة يف الثقافة والوعي
ال�صحي للأبناء ،و ُبعدٍ عن م�سايرة الركب احل�ضاري ،و�إما اال�ستمتاع
مبعطيات املدينة ومرافقها والأخذ ب�شيء من �أ�سباب التعليم واملعرفة
واال�ستفادة من مظاهر احلياة ومنافعها احل�ضارية.
�أثارت هذه املقارنة تفكريه وجعلته ينظر يف واقعه وحال م�ستقبل
�أبنائه ،وما يواجهه من رغبة عارمة لديهم لاللتحاق باملدار�س
واال�ستمتاع مبظاهر احل�ضارة� ،آخذ ًا يف اعتباره ما يعانيه من تقدُم يف
ال�سن و�شيء من العوار�ض ال�صحية ..الأمر الذي دفعه �إىل بيع موا�شيه
والنزول يف املدينة واال�ستقرار بها ،وتحَ َ قَّقَ لأبنائه مرادهم بااللتحاق
باملدار�س والوظائف ،واال�ستمتاع برفاهية املدينة ..و�سانده �شقيقه
الذي �ساهم يف تذليل الكثري من ال�صعوبات ،وتوجيه الأبناء والعناية
بهم� ..سعي ًا لإحلاق الكبار بالوظائف واملدار�س الليلية ،وانتظام ال�صغار
باملدار�س الر�سمية.

كانت ظروفه املادية متدنية� ..أما �شقيقه فكان يف حال من الي�سر
وممار�سة التجارة �إذ كان وكي ًال ل�شركات �صناعية ..مل يبخل هذا الأخ
الكرمي النبيل بل قام بت�سجيل ا�سم �شقيقه لدى اجلهات الر�سمية
�شريك ًا له يف جتارته وجميع ممتلكاته.
ومت�ضي �سنوات من التح�صيل واحل�صاد ..تزوجن خاللها البنات
وح�صلن على ن�صيب وافر من التعليم ،و�شجع الأبناء يف �أعمال القطاع
اخلا�ص (م�صانع وجتارة عامة) حتت �إدارة عمهم وتوجيهات والدهم.
هذه احلالة اجلميلة النبيلة ذكرتني بحالة مماثلة وهي عندما
ُكنت يف رحلة �إىل الكويت يف �شهر �أبريل عام 2008م ..و�أثناء منا�سبة
�شاهدت لوحة على مدخل ديوانية الداعي ذلك الرجل ذو ال�شهرة
والتجارة الوا�سعة ..الذي جتاوزت جتارته الوطن العربي ..هذه اللوحة
حتمل ا�سم ًا مغاير ًا ال�سم �صاحب الديوان ،وبال�س�ؤال تبني �أن �صاحب
اال�سم رجل متوفى و�أنه �شقيق لذلك الرجل الذي ما كان منه �إال
احت�ضان �شقيقه وقام بت�سجيل ا�سمه �شريك ًا له يف �شركاته وممتلكاته
من �أمواله املنقولة والثابتة و�أ�صبح الأبناء مكان �أبيهم عاملني و�إداريني
ناجحني مع عمهم و�أبنائه ..عمل كان عنوان ًا للوفاء والبذل والعطاء
واملحبة والإيثار.
وكان العجب وال َّده�شة مبا �سمعت ور�أيت من هذا الرجل الع�صامي
الذي بد�أ حياته بداية جتارية ب�سيطة ..ثم تطورت بتدرج فاق الت�صور
م�صحوبة بدرا�سة ومتابعة وتنقالت مكوكية وات�صاالت مع �شركات
كربى ،وتعامالت دولية ،ومكانة اجتماعية مرموقة.
((4ىلع رقتست ال ايندلا يه )(41
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مل ين�س �صلة الرحم والتوا�صل مع ذوي القربى واملعارف والأ�صدقاء،
و�أعمال اخلري والرب والبذل والعطاء� ..إىل جانب ما يت�صف به من حلم
وتوا�ضع وطيب مع�شر.
تذكرت هاتني الق�صتني اململوءتني نب ًال ووفا ًء ..و�ساورت ذهني
حكايات وروايات �أدخلتني متاهات من الر�ؤى املتناق�ضة �إيجاب ًا و�سلب ًا،
وعن ق�ص�ص تروى و�أحداث يندى لها اجلبني من �شحناء وفرقة وتباعد
وقطيعة ،وعن حاالت ُيعاي�شها الإن�سان يف حياته ،وتذكرت �إخوة �أ�شقاء
�أ�صبحوا بعد وفاة والدهم متباعدين ومتباغ�ضني ،ور ّواد ًا للمحاكم
ومكتب احلاكم الإداري ..جتارتهم ك�سدت ،و�سمعتهم تَد َّنت ،وحالهم
�آلت �إىل فرقة و�شتات ،و�صاروا حديث املجال�س لل�شامتني واحل�ساد،
وح�سرة بل ح�سرات للمحبني وذوي القربى والود ،ولك �أخي القارئ
�أن تت�صور واقع ه�ؤالء وم�آلهم ..فهل من معترب ومتعظ؟ وهل من �آخذٍ
ب�أ�سباب الفالح والنجاح واالبتعاد عن َ�س ْقط التحا�سد والتباغ�ض وما
ت�أمر به النف�س االمارة بال�سوء؟ �أال ما �أجمل التواد وما �أح�سن الرتاحم
والتوا�صل والوفاء بل ما �أجمل العقل الذي ي�أمر بذلك ..وما �أقبح التفرق
والتباغ�ض والتحا�سد والتنافر.

1430/2/1هـ
( )42رسالة مشبعة بالدموع إلى والدي

الأبوة �ش�أن عظيم ،ورابط وجداين متني� ،إنها مزيج من الروح
واجل�سد ،وظاهرة معنوية ،وتطلع لتحقيق �أمنيات و�أهداف ،هي مظلة
حنان يتف ّي�ؤها الطفل منذ نعومة �أظفاره ويف �صباه وحتى يف �شبابه،
وقد �شاءت �إرادة اهلل �سبحانه �أن يختار �أبي �إىل جواره ،فعانيت الفراق
عيني
واالنتقال �إىل بلدة الأخوال ،و�أنا مل �أزل يف املهد �صبي ًا ..مل �أملأ َّ
منه ..ومل �أنهل من حنانه وعطفه ..ومل �أحتاور معه لأ�ستزيد من
ن�صحه وتوجيهه وا�ستفيد من خال�صة جتاربه يف احلياة ..فقررت
الآن �أن �أجري معه حوار ًا ..ولكنه حوار من طرف واحدَ ..ك َمن يقفز
�إىل الوراء بقدم واحدة ليقطع م�سافة مطوية عرب �سبعة عقود م�ضت
من الزمن.
عيني بر�ؤيتك،
ف�إليك يا �أبي �أقول :كيف �أُ�سميه فراق ًا ومل تكتحل َّ
ومل �أ�شعر بدفء حنانك وعطفك ومل �أفرح بهديتك ،ومل �أ�ستمتع
ب�أبوتك ،ومل �أذق لذة مداعبتك وتربيتك ..لغيابك و�أنا يف ال�سنة الثانية
من عمري ..ما هذا ،وما الذي �س�أقوله من بعد عتاب ًا لك يا والدي..
لأنه لي�س مبقدورك وال مبقدور غريك �أن يحول دون نفاذ م�شيئة اهلل.
لقد تجَ َ َّر َع ْت والدتي �آالم فراقك ،وبح�ضنها ابنتك (منرية) ذات
الأربعني يوم ًا� ..إىل جانب من فقدوك :ثالثة من الإخوة ،واثنتان من
((4او ىلإ عومدلاب ةعبشم ةلاسر )(42
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الأخوات ..من �أم �سبقتك بالرحيل �إىل رحمة اهلل� ..أراك تركتهم يف
ظل متاهات وحال من التحول والإقالل ..كما تركت �أمي ُتقلب نظرها
يف ال�سماء وبني يديها (ابن ،وبنت) يتيمني ال يدركان ما حل بهما من
كارثة ..ثم تذرف غزير الدمع وهي م�شدوهة �شاردة الذهن غري قادرة
على النطق ..تت�ساءل:
ثالثة �أزواج تخطفهم يد املنون تباع ًا ليرتكوين �أرملة ،و ُيخ ِّلفوا يل
مزيد ًا من الأيتام ،ثم ترفع يديها �ضارعة �إىل اهلل �أن يكلأهم بعنايته..
فهل َع ِل ْم َت ع ّنا يا � ِ
أبت وعن ُبعدنا ويتمنا وتربيتنا وعوار�ض مر�ضنا؟
وهل َع ِل ْم َت عن �إخوتي واملتاهات التي �صارعوها ،مع �شظف املعي�شة
و�شيء من عناء �أجالف القوم وعجرفة الأل�سن ونظرات الإقالل� ..أين
�أنت ،وهل تابعت رعايتنا وتغذيتنا؟ وهل عرفت عن درا�ستنا ،وعن
�صحتنا و�سقمنا ،وعن جمريات احلياة وعوار�ضها وتقلبات الزمان،
وما �أفرزه البعد واحلرمان؟
وهل �سمعت ندائي وبكائي وعويلي ،و�شكواي التي ما انقطعت،
ونداء �شقيقتي (يا �أُ َّماه ،يا �أُ َّماه� ..أين �أبي؟) ..ابنة خايل لها �أب ،وبنت
خالتي لها �أب ،وهما ت�س�أالين �أين � ِ
أبوك؟ ..ثم تبكي وتبكي ..ويزداد
بكا�ؤها وي�شتد ح ّر زفريها ،و�أزيز �صدرها ..ليتك تدري يا �أبي كم من
املرات جتاذبنا الزفرات وتبادلنا العربات ،وانهمرت دموعنا غزيرة،
ومرات �أُخرى كنا نحب�سها رغم احلرقة واملعاناة ،وننادي� :أين �أنت
يا �أبي� ،أال ت�سمع� ،أال ترد؟� ..أ�سئلة مبعثها الأمل واحلرقة ..ال العتب
وال الت�سخط.

ل�ست مثل �أقراين ال َ�س َن ْد وال ُم َ�سا ِند� ..أُنادي
ملاذا �أنا هائم وحدي ُ
وال من ي�سمع ..يا �إلهي ال �أحد يجيب� ..أال ت�شفق علينا يا �أبي� ..أين
حنوك وعطفك� ..أين �أبوتك؟
�أال ترى ثوبي اخللق املمزق� ..أال ترى َق َد َم َّي احلافيتني� ..أال ترى
حايل وب�ؤ�سي وغربتي عن �أهلي وعوار�ض مر�ضي� ..أال ترى عراكي
مع �أقراين من الأطفال و�أثر انهزامي� ..أال ترى ما �أواجهه من جفاء
وتهمي�ش وانك�سار معنوي؟� ..أمل تعلم �أن �أمي تزوجت من بعدك� .أال
ترى نظرات ترمقني ب�أعني كلها �شرور ونفور ..ممن يتمتعون بحنان
�آبائهم و�أمهاتهم� ،أال ترى �إخوة يل منك لي�سوا ب�أف�ضل حال مني؟ ال
�شك �أن ال�سبب يف عدم �إجابتك هو غيابك الأبدي �إثر مر�ض ع ّز عالجه
يف وطنك (لزمن غابر) لتبحث عنه يف بلد ناءٍ عن الأهل والولد (عليك
من اهلل �سبحانه �أعظم الرحمات).
وجتري الأيام ب�شظفها ،وتتحول �أمور ،وتنق�ضي مراحل من
ال�شقاء ،ومن معاناة بناء الذات ،ومن �صراع ومقارعة خ�صوم،
وعوار�ض و�أعرا�ض يل ولإخوتي ،ومفاج�آت من احلوادث (وفيات
و�إعاقة) ومتابعة عالج ،وقلق وهموم ..ثم تتجدد ذكرى �أحالمي بك،
ٌ
متعط�ش
يف كل وقت وحتى بعدما جتاوزت ال�سبعني ربيع ًا! وها �أنا اليوم
نت حتت الرثى.
لر�ؤياك ولو ُك َ
نت يف رحلة �إىل الكويت يف �شهر �أبريل عام (2008م)..
حينما ُك ُ
تراءى يل طيفك يا �أبي بقوامك املتو�سط ،وج�سمك املم�شوق ،وحليتك
التي خ�ضبها ال�شيب ،وعباءتك البنية الداكنة ،وع�صاك التي كنت
((4او ىلإ عومدلاب ةعبشم ةلاسر )(42
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تتوك�أ عليها وته�ش بها ..ترمقني بنظراتك وتتفح�صني من قمة ر�أ�سي
�إىل �أخم�ص قدمي ،و�أنا �أبادلك النظرات والعربات ويخيم علينا �صمت
رهيب ،و�أنا بني م�صدق و ُم َك ِّذب ،وكالنا يخالطه وجل من �صاحبه،
ف�أفيق ويختفي احللم وجتيء اليقظة ،و�أجدين وحدي مذهو ًال ،ويزداد
حبي و�شوقي وولعي لر�ؤيتك و�سماع �صوتك.
وتغدو بي �أحالمي و�أفكاري �إىل عقود من الزمن وما ينم �إىل الفقر
واالحتقار و�شيء من االعت�ساف ،وتلك ال�سنني العجاف التي احتفرت
�أخاديد من الذكريات املرعبة ،و�أُردد قول ال�شاعر:
رب ق���ري���ب ال�������دار غ��ي�ر ق��ري��ب
و َُر َّب بعيد ع��ن��ك �أح��ل��ى م��ن املنى ُو َّ

و�صرت يف الكويت �أفت�ش و�أوا�صل البحث عن مقربة (املرقاب)
التي يرقد جثمانك املرحوم ب�إذن اهلل فيها ،فوجدت املقربة قد �أ�صبحت
داخل املدينة ..وبعد ما عرثت عليها بعد جهد جهيد ..انتابتني تيارات
جارفة من امل�شاعر والأحا�سي�س املتباينة املختلطة ..حتى و�صلت �إىل
قربك داخل املقربة ،وكان موقف ًا رهيب ًا وحالة من الذهول مده�شة..
رغم �أنني مل �أُعاين موقع اجلثمان ،ومل �أحدد مكانه ،ولعلك �شاهدتني
و�أنا �أجول بنظري موجع القلب �شارد الذهن حول مقابر متناثرة هنا
وهناك وعيناي مغرورقتان بالدموع ..ثم �أجه�ش بالبكاء و�أنا قريب من
رفاتك ،مع �أين مل �أقف على مرقدك بني عدد من املقابر.
كنت �أرهف �سمعي و�أحاول �أن �أخفف من نحيبي لعلك تر�أف بحايل
أق�ص عليك رحلة عمر مليئة
وا�سمع �صوتك تناديني ..لأب ُّثك �أ�شجاين ،و� ُّ
باملتناق�ضات والتجني ،وتقلبات الأحوال ،ولعلي �أظفر منك بتوجيه �أو

ن�صيحة �أو نظرة حنان ..لكن �شيئ ًا من ذلك مل يكن ..ليم�ضي املحروم
يف ت�سا�ؤالته ،وهل يتاح للأحياء �أن ي�سمعوا �أ�صوات موتاهم ،و�أقول �شعر ًا:
ه��ذا الثــرى بينـي وبينك مانعـ ـاً �أب��ت��ي ..وه��ل للموتـى �أن يتكلم ــوا
يبكيني من نظ َر الوقوف بقربكم ي�ترح��م��ـ��ـ��ون اهلل ،وه�����و الأرح������� ُم

وقوف �صامت خميف وحال من ال�شرود الذهني ،وخواطر وذكريات
�سنوات خلت ..الزمتني مرارتها ..خملفة من الأوجاع التي ا�ستنه�ضها
و�أثارها هذا املوقف املهيب.
رحمك اهلل يا �أبي رحمة وا�سعة و�أ�سكنك ف�سيح جناته� ..إنني
حائر �أُ�صارع بجهد املقل تيارات من عناء النف�س و�شجنها� ..إنها
خواطر مفعمة بحوادث و�أحداث ،و�آمال و�آالم ،و�أفراح و�أتراح ،وحل
وارحتال ،وتراكمات من الذكريات ،و�إفرازات الزمن ولوك الل�سان
جنبي تتقاذفها �أمواج �أكاد �أخفي
ودفع احل�سام ،وتطلعات �أحملها بني َّ
�شط�آنها ،وح�سبي اهلل ..هو نعم املوىل ونعم الوكيل.
قلت يا والدي ما قلت و�أنا على يقني من �أنه لو �أبقاك اهلل حي ًا ملا
بخلت علينا ب�شيء ،ولبذلت يف �سبيلنا كل الت�ضحيات ،وجلدت علينا
نت قدمت لنا كل عافية وكل جهد وكل اهتمام ..هي
حتى بالذات ،و َل ُك َ
ا�ستجا�شة وجدان ابن َعجَ زَ عن ِب َّر �أبيه لأمر �شاءه اهلل ..ف�إىل �أن نلتقي
يف الدار الآخرة يف ظل مغفرة الباري ويف ظل عفوه الكرمي� ..أكرر
الدعاء �إىل اهلل العلي القدير �أن يتغمدك بوا�سع الرحمة والغفران و�أن
ُيح�سن اخلامتة �إنه جواد كرمي وهو على كل �شيء قدير.
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وعبر لرجال من النوادر

احلديث عن املروءات والقيم واملواقف ،وعن الندرة من الرجال..
�شيق وذو �شجون ،ي�شد ال�سامع وينمي روح التفاعل مع �سبل اخلري ورواده.
ذات يوم كنت يف جمل�س اخلال عبدالكرمي بن عبداملح�سن بن
عبداهلل بن عبدالكرمي عميد �أ�سرة �آل عبدالكرمي ،وراق يل �أن �أُ�شيد
علي (رحمه اهلل)
ب�شخ�ص معروف و�أكرثت من الثناء عليه ..فرد ّ
م�ستكرث ًا كالمي بقوله :الرجال الطيبون ُكرث� ..أما النوادر فقلة قليلة..
ف�س�ألته �أن يذكر يل �أحد ًا من ه�ؤالء النوادر فقال قول مليئ ًا بالتحفظ:
(على حد معرفتي بحا�ضرة جند يوجد ثالثة هم :فهد العلي الر�شودي
يف بريدة ،وعبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر يف املجمعة ،وحممد بن
عبدالعزيز بن ما�ضي يف رو�ضة �سدير).
دهت لهذا اجلواب املقت�ضب واملليء بالتحفظ ..ثم بد�أ اخلال
ُ�ش ُ
ب�إعطاء نبذة عن كل منهم:
 -1ال�شيخ :فهد العلي الر�شودي (رحمه اهلل) :ذو �شهرة وا�سعة ومكانة
اجتماعية رائدة يف منطقة الق�صيم.
مل يكن ذا �إمارة ذات م�س�ؤوليات تنفيذية ،وال قا�ضي ًا له �سلطة
ت�شريعية ..بقدر ما كان رج ًال يف مقدمة �أعيان منطقة الق�صيم..
معروف ًا ب�سداد الر�أي واحلكمة وحتليل الأمور وا�ستقراء الأحداث،
((4ونلا نم لاجرل ربِعو فقاوم )(43
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وتفادي الكثري من الإ�شكاليات ..يف زمن مليء بالأحداث واحلوادث،
وقد �أ�صبح م�سموع الكلمة حممود الر�أي ،وله مواقف م�شرفة مع جاللة
امللك عبدالعزيز ب�صفته ل�سان حال �أهايل منطقة الق�صيم يف زمنه،
وحمل وتقدير القيادة.
 -2الأمري :عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر �أمري املجمعة (رحمه اهلل).
ن�ش�أ يف خ�ضم �صراعات قبلية و�أحداث حملية ..متزامن ًا مع
انطالقة جهاد امللك عبدالعزيز ..توىل الإمارة خلف ًا لوالده (رحمهما
اهلل) وكان خري خلف خلري �سلف� ..ساير هذه الأحداث وتعاي�ش معها
وجتاوزها مبا ُعرف عنه من ح�صافة وقدرة �إدارية وحنكة �سيا�سية
و�سداد ر�أي ،وقام مبعاجلة لكثري من الق�ضايا بدراية ودهاء وعقالنية،
وقد �صار له دور بارز �إبان توحيد اململكة ،و ُكلف ب�إمارة منطقة ع�سري
و�أفاد و�أجاد ،واحلديث عن مواقف الأمري عبداهلل الع�سكر و�سجاياه
وم�آثره يحلو ويطول.
 -3الأمري :حممد بن عبدالعزيز بن ما�ضي (التميمي) �أمري رو�ضة
�سدير ..توىل الإمارة على �صغر بعد وفاة والده (رحمهما اهلل)ُ ..عرف
بكرمه وح�سن �إدارته ومعاجلته لكثري من الق�ضايا و�إ�صالح ذات البني،
وقد �شغل عدة منا�صب حكومية منها �إمارات مناطق.
ا�ستح�سن �إيراد الق�صة التالية ملوقف من املواقف التي تروى عنه،
وهذه مع ابن عمه تركي بن حممد بن ما�ضي (رحمهما اهلل) حول
خالف دب بينهما على ملك (�أر�ض) ،وكالهما متميز �شهر ًة ومكانةً،
وحمل ثقة ويل الأمر.

�شكل امللك عبدالعزيز (رحمه اهلل) هيئة برئا�سة ال�شيخ :حممد بن
بتال للنظر يف دعواهما ،وعند و�صول �أفراد الهيئة �إىل الرو�ضة نزلوا يف
�ضيافة الأمري حممد ،وملا حان موعد تناول الطعام لدى �أمري الرو�ضة
حممد نادى على ال�ضيوف وقال( :تف�ضلوا)� ،أم�سك بيد تركي وقال� :أنا
و�أخوي تركي �سوف نكون مع (التالني) ..يق�صد الندوة الثانية للجلو�س
على املائدة ،وملا خال املكان ..قال حممد لرتكي� :أنا و�أنت كثري ًا ما ُن�صلح
بني النا�س ونعجز �أن ُن�صلح ما بيننا ..رد تركي :هذا من �ش�أنك ..فكان
جواب حممد :الأر�ض التي �أوجدت هذه امل�شكلة �أنا متنازل عنها لك،
وكان بجوار بيت حممد بيت لرتكي �سبق �أن امتنع عن بيعه �إىل حممد..
فقال له تركي :وهذا البيت �أي�ض ًا لك يا حممد ..وت�صافحا مت�صاحلني،
وبعدما جل�س ال�ضيوف لتناول ال�شاي بد�أ ال�شيخ حممد بن بتال مبقدمة
حديث طيب ليدخل منه �إىل لب مو�ضوع اخلالف ..فقاطعه حممد :ماذا
تق�صد من هذه املقدمة؟ ..قال :اخلالف الذي بينك وبني تركي ،قال:
تق�صد �أخوي تركي؟ ..قال :نعم ..وهنا التفت حممد �إىل تركي و�س�أله:
هل بيني وبينك خالف على �شيء؟ فقال تركي :ال لي�س بيننا �إال الود
واملحبة والأخوة ،فقال ابن بتال :جئنا هيئة مكلفة من امللك عبدالعزيز
لننظر يف ق�ضيتكما ..ف�إذ ًا ال ق�ضية وال خالف واحلمد هلل ،وطاملا �أنكما
تنفيان وجود �أية م�شكلة �أقول :كفى اهلل امل�ؤمنني القتال ،وقفل راجع ًا مع
هيئته مثني ًا عليهما وم�شيد ًا بهما ومبوقفهما النبيل.
بعد �سماعي احلديث عن نوادر الرجال من اخلال عبدالكرمي..
�أحببت �أن �أورد الق�صتني التاليتني:
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أ– مروءة:

مع ق�سوة احلياة يف جند يف الع�صور الغابرة ..كانت هناك العديد
من املروءات والقيم والت�ضحيات.
يف مطلع ال�ستينيات من القرن الهجري املا�ضي بحفر الباطن ..جاء
�أحد �أبناء ع�شرية الكويكبي من قبيلة عنزة على راحلته مت�سوق ًا ،وابتاع
من �صاحب دكان م�ؤونة لأهله و�أبنائه املتنقلني يف ال�صحراء طلب ًا للكلأ
واملرعى ،ومل يكن مع امل�شرتي نقود ًا يدفعها ل�صاحب الدكان فطلب
الإمهال ،وقال �إنه �سي�أتي بثمن الأغرا�ض قريب ًا ..فرف�ض �صاحب املحل
قائالً :الدفع الآن �أو اترك الب�ضاعة ..وكان هذا امل�شهد بح�ضور :حممد
بن فيحان احلميداين الذي ت ََ�ش َّفع لدى البائع لإمهال امل�شرتي ..لكن دون
جدوى ..فما كان من احلميداين �إال �أن دفع املبلغ وقدره ( )63ثالثة
و�ستون ريا ًال ..وقال للكويكبي :خذ م�شرتياتك واذهب يف �أمان اهلل،
وهنا �أ�ص ّر الكويكبي على معرفة احلميداين و�أخذ ا�سمه كامالً ،وعند
و�صوله �إىل �أهله �أ�شهد على �شاة من ال�ض�أن ب�أنها ملك للحميداين ،ثم
م�ضت �سنون على هذا املوقف� ،ساءت خاللها �أحوال احلميداين وت ّدنت
�إىل �ضائقة ك�أداء ..كان احلميداين ي�سمع عن كرم الأمري حممد بن
�أحمد ال�سديري �أمري عرعر يف ال�سبعينات الهجرية واحتوائه لر�ؤو�س
القوم ..فما كان منه �إال االنتقال ب�أهله وبيته على ظهر لوري ،وقام
بن�صب بيته على مقربة من ق�صر ال�سديري ..وبعد الظهرية ح�ضر
الأمري حممد ال�سديري قادم ًا من مكتبه وت�ساءل :من �صاحب بيت
َ
ال�ش ْعر هذا ،ف�أُخرب با�سمه ودُعي للغداء ،ويف اليوم الثاين كانت هناك
منا�سبة على �شرف الأمري دُعي �إليها احلميداين ،وخالل اللقاء عر�ض

احلميداين على الأمري الع�شاء غد ًا يف بيته هو ،لكنه كان على يقني
ب�أنه �سوف يعتذر ..وللمفاج�أة حدث �أن �أحد احل�ضور تدخل مت�شفع ًا
لدى الأمري طالب ًا تلبية دعوة احلميداين لأنه رجل معروف و�شيخ
عرب ،فوافق الأمري ..فوقعت موافقة الأمري وقوع �صاعقة ق�صمت ظهر
احلميداين ،و�أخذت به همومه و�أفكاره ت�صعد وتهبط ،وزوجته ُتهدئ
من روعه ،ويف ال�صباح الباكر �أخذ مي�شى على املوارد ل�شراء ثالث نعاج
بالآجل لذبحها ل�ضيفه لكنه مل يجد من يلبي طلبه ،و�شاهد عن بعد
�صاحب غنم فذهب �إليه ي�س�أله ابتياع ثالث �شياه ف�أجابه ب�أنه ال ميلكها
وال يعرف �صاحبها ..فتعجب من قوله و� َأ�ص َّر علىمعرفة �صاحبها،
وكانت الإجابة �أن هذه غنم (حممد بن فيحان احلميداين) فبادره
احلميداين بكلمة زجر( :يهيب) فجاء الرد مبثله ..ف�أخذ ي�ستو�ضح
الأمر َف َت َّبني له �أن هذه (عدولة)( ((2لدى الكويكبي ملحمد احلميداين..
فقال له� :أنا حممد احلميداين ،وبعد تث ّبته من �شخ�صيته �سلمها له،
ف�أقام ل�ضيوفه وليمة كربى و�أخذ من الكويكبي باقي القطيع فتح�سنت
�أحواله نتيجة ملروءة فعلها ون�سيها ولكن اهلل حفظها له وطرح الربكة
يف فعلته النبيلة.
يقول احلطيئة:

من يفعل اخل�ير ال يعدم جوازيه ال يذهب العرف بني اهلل والنا�س

(و�إذا علم اهلل بحال كفى و�سرت و�أنعم وتف�ضل).
(( ((2العدولة) �أن تودع �شاة من ال�ض�أن لدى �أحد �أبناء البادية يرعاها وي�ستنتجها ،وله منها اللنب
وال�صوف.
((4ونلا نم لاجرل ربِعو فقاوم )(43
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ب– األوالد إن كانوا عشرة يكفي منهم واحد:

بتاريخ 1401/8/25هـ تويف العم /عبداملح�سن بن �أحمد املا�ضي
(رحمه اهلل) ..ويف اليوم التايل ح�ضر ال�شيخ� :إبراهيم بن جبري معزّي ًا
وكانت يل معه عالقة توا�صل ،وعند خروجه �سبقته �إىل �سيارته لأفتح
له الباب ف�أكرب هذا املوقف ،و�أخذ ي�س�أل :كم الأوالد؟ ..فقلت له كرث..
قال :الأوالد �إن كانوا ع�شرة يكفي منهم واحد ،وهَ َّم بركوب ال�سيارة
فا�ستوقفته ليخربين عن ق�صده ..فكان اجلواب قوله� :إن دُعائي لواحد
من �أبنائي ُين�سيني الآخرين ..قلت :كيف؟ قال :واهلل �إن �أحدهم ال
يت�صرف بخ�صو�صياته �إال مب�شورتي ما عدا عمله يف الديوان( ،((3و�أنه ما
غادر البيت قط �إال ينتظرين لأخرج من غرفتي لكي يودعني ،و�أنني مل
�أهم باخلروج من مكان يجمعنا �إال ي�سبقني ليعدل نعلي ،و�أنه عند دخويل
لدورة املياه بح�ضوره يقف واملن�شفة على يده ينتظرين حتى �أخرج.
ولك �أخي القارئ �أن تت�صور هذه املواقف الب�سيطة و�أثرها يف نفو�س
الآباء ور�ضاهم ومقدار ما �سيجنيه الأبناء من مكا�سب دنيوية و�أخروية.
ال�شيخ� :إبراهيم بن جبري (رحمه اهلل) منفتح و ُمت ََح�ضِّ ر وكثري
الأ�سفار ،وحمافظ على لياقته البدنية مبزاولة الريا�ضة والتمارين،
ومن طرائفه:
يقال �أنه ذات يوم كان �ضيف ًا على �أحد اجلماعة ..ويف ال�صباح جاء
�صاحب البيت للديوانية التي كان يبيت ال�شيخ فيها ،و�إذا به يراه وهو
يزاول متارينه ال�صباحية ..فرجع �صاحب املنزل لأهله ليخربهم �أن
(جنّ ) لأنه ر�آه يقفز �إىل الأعلى يرفع قدم ًا وينزل �أخرى.
ابن جبري ُ
( ((3يعني ولده ال�شيخ :حممد الذي كان رئي�ساً لديوان املظامل.

1430/3/1هـ
( )44ضجيج من رغاء اإلبل

قد َر ُه �أن ولد يف الرباري �أمثال بني قومه و�أبناء جلدته ..تلفح
كان َ
ج�سده ال�شم�س والرياح الهوج �صيف ًا والباردة �شتا ًء ..حتى ترعرع وكرب
و�صار ُي�ساهم برعي ما�شية وورود مياه ،وروحة وجيئة ،ونزول وارحتال.
�أخذته �أيامه ولياليه يف دوامة من العمل امل�ضني� ..ش�أنه يف ذلك
�ش�أن �أقرانه ،وما تفر�ضه ظروف احلياة املعي�شية �آنذاك ..املعتمدة على
الرعي واحلرث والريِ ،
واحلرف اليدوية واملتابعة املتوا�صلة حتت وط�أة
رقابة �شديدة و�سلطة عنيفة ،وهكذا كان ديدنه بني ع�شريته وقومه.
وبعد يوم عمل م�ضنٍ حافل بتعب ج�سدي وعناء وقلق ذهني� ..أَوى
�إىل فرا�شه لي ًال منهك القوى طلب ًا للراحة واال�سرتخاء ،و�سرعان ما
�أخذه النعا�س و�سرحت به �أحالمه و�أوهامه يف متاهات ما بني غياب
وح�ضور ..لي�ستيقظ من نومه على �صوت ُمنادٍ  ،و�ضجيج من ُرغاء
الإبل ..ال�ساري يف ظالم الليل ،وما ذلك �إال طيف من خيالُ ..يطلق
ٍ
�صيحات هي نداء �صاحب �إبل ..يرتاد لها م�صادر املياه يف ظل معرتك
ت ََ�سابق ح�شود من قطعان الإبل والرعاة�َ ..شا َق ُه �صوت املنادي ب�أحلانه
الرتنيمية ..ف�أخذ ُيردد النداء بلحن �شجي� ..أعاد له ذكريات املوارد
وتزاحم الإبل على امل�شارب ،وتناف�س الأقران ..الذي عادة ما يتولد عنه
�شجار وعراك ،وا�ستعرا�ض لقوى ،وتغنٍ بث�أر موروث.
((4ا ءاغر نم جيجض )(44
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�إنها خاطرة من جملة خواطر تتوارد يف املخيلة ..من ر�ؤى ورغبات
و�أمنيات ،وتطلعات مل�ستقبل واعد وحياة �أف�ضل ..كلها تت�صارع مفرزة
ٍ
موجات من الأفكار ون�سيج ًا من تراكمات الأيام ..تدفع بالإن�سان لتدوين
م�آثر وم ْرو َّي ٍات ِ
وح َك ٍم وم�شاهدات ..خ�صو�ص ًا ممن يع�شقون ترك �أثر
ٍ
وانطباعات ملن هم امتداده من
يروى للأبناء والأحفاد ،و ُيعطي �صور ًا
�أبناء و�أحفاد.
وهذا ما �صار يل يف �سلوك هذا الطريق املتباين يف ف�صوله
ومعانيه ..الذي اخرتته والذي من خالله �أعر�ض ب�ضاعة مزجاة ق َّل
طالبها ..لعلها جتد قبو ًال لنتاج ٍ َب َذلت فيه �ساعات و�ساعات ،وما هذا
�إال جهد املقل ال�ساعي لإفراغ ما بجعبته من �أزهار و�أ�شواك ،ولآلئ
و�أ�صداف �إن وجدت.
بعد فراغي من �إعداد جملة من هذه اخلواطر و�أحاديث للأبناء،
والتي كانت بدايات �إعدادها (درد�شة م�سافر) ..راق يل ن�شرها مع
�إ�ضافة ن�صائح للأبناء ..فما كان من ر�ؤاي لكي اتخذ قرار ًا بذلك� ..إال
انفرادي خمتلي ًا لأ�ضرب �أخما�س ًا ب�أ�سدا�س ..لعلي �أ�ستنه�ض قواي ب�إقرار
طباعتها ..لأُ ّ
د�شنها ب�إهداءات لأقارب وحمبني ..وت�ساءلت عن مدى
قبولها و ُرقيها �إىل م�ستوى الن�شر ،وما �سوف جتره من نقد وتعليق.
ولعل طالئع النقد املو�ضوعي هو م�صدر ترحيبي الذي �سيربز جوانب
خفيت �أو مالحظات فات ذكرها ..لكي �أُ�ضيف حل�صيلتي معلومات
جديدة ..وما ذاك �إال دفع للم�ضي ب�أي حماولة مفيدة قد تخطر على بال.
ملتم�س ًا العذر من القارئ الكرمي ،وراجي ًا �أن تروق لعدد من املحبني.
واهلل املوفق والهادي �إىل �سواء ال�سبيل.

( )45مشاهد مؤلمة

1430/07/02هـ

�شهور ودهور ،و�أزمنة وع�صور ،وكثري من عجائب الأمور ،ولكل
حادثة م�سلك وعبور.
تربز يف كثري من املجتمعات �شطحات من ال�شوارد النافرة ال�شاذة
التي ال يحكمها زمان ،وال يحدها مكان ..حمدثة ت�سا�ؤ َال وا�ستغراب ًا ،ولأن
الأيام لي�ست جتري على حال ..فال تن�شغل ب�أمر غري ذي بال ،وما �أكرث
�إفرازات الأدران التي ال ُتغري من مياه جمرى النهر ..فطب نف�س ًا �أيها
الإن�سان ممُ َ ِتع ًا �سمعك وب�صرك بجوانب من �إ�ضاءات احلياة وجمالها
يف �ضوئها ال�ساطع ..حام ًال متجم ًال� ..صابر ًا متحم ًال لتلك الإفرازات
من طي�ش ال�سهام التي ت�أتي تباع ًا ..ال ل�سبب �إال لأن باعث ال�سهام
ورا�شقها �شقيق يف الن�سب �أو جار يف البلد �أو �شريك يف ال�صناعة..
يلومك ال ل�شيء �إال حلاج ًة يف نف�سه -ومل تلمه -ويهاجمك بقبيح ال�شتم
وتع�سف  -و�أنت
والقدح -ومل تجُ به،
ُّ
وي�صب جام غ�ضبه عليك ِب�شِّ دة ِّ
تعطف عليه وترحمه ،يعزف عن التوا�صل وينكر العطاء ،ويتنا�سى
حن ّوك وحبك له و�أنت تلتم�س له العذر وت�صفح وت�سامح لكنه يتمادى
ويتعاىل فال ي�سعك �إال �أن تردد قول ال�شاعر:
�إذا ك�������ان ال����ط����ب����اع ط����ب����اع ����س���وء ف���ل���ا �أدب يُ�����ف�����ي����� ُد وال �أدي���������ب

و�ضاعت ِحي َُلهُ ،و�صار يهذي ويخبط خبط ع�شواء
تك�سرت جماديفه َ
�سابح ًا عك�س التيار ،وبات يف عزلة ي�صارع نف�سه بنف�سه و ُي ْت ِبعها هواها،
وكثري ًا ما يبدي الت�شكي رغم �سعيه يف الت�شفي.
((4ؤم دهاشم )(45
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ُيلقي نقده على عواهنه ..ال يعي قو ًال وال يفهم معنى� ..سارح ًا يف
غوغائيته حتى فاته الركب ..غري �آبه يف اللحاق بالقافلةُ ..م�شغ ًال نف�سه
يف تتبع هفوات قومه ولحُ ْ َمته ..مفتقد ًا لأدب االختالف ،بعيد ًا عن لغة
احلوار باحل�سنى واجلدال بالتي هي �أح�سن� ..سالك ًا نهج ًا من �أ�ساليب
اال�ستفزاز من قول :البهتان واالفرتاء ،وال�سخط واجلفاءَ ..ت ْغ ِلب عليه
احل َّدة والإق�صاء واال�ست�صغار للمخالفني له.
ِ
�ساء قومه ان�شغاله يف النقد والتجريح ،و�سفا�سف الأمور والقول
القبيح ..ال يقبل م�شورة ،وال تردعه ن�صيحة ..مدعي ًا كمال املعرفة ،و�سوء
ظنه غالب على فكره ولذلك جتده يقابل الآخرين ب�سفاهة وحماقة.
� ْأ�شفَقَ عليه �صاحبه ورثى حلاله ،و�آمله ما هو عليه من م�سار ،وما
تلك �إال بثور تعرتي الأج�ساد ،و�ضمور فكر �إن�سان ،و�أمرا�ض ا�ستع�صى
عالجها ..وقدمي ًا قيل:
 �إن �سماع املنتقد املغر�ض وعدم الرد عليه واالرتفاع فوق
القبائح :نبل و�سمو.
 و�إن النقد غري املو�ضوعي واالن�سياق وراء �سلبيات النف�س من
َ
(غ ْرْ َي ٍة وح�سد) :كل ذلك يقتل �صاحبه ويجهز عليه.
 النقد البناء جميل ومقبول ،لكن النقد الآثم الهدام دليل على
�سالمة املنقود وبراءته من البهتان واالفرتاء فما �أجمل ال�سمو
بالدعاء ملثل ه�ؤالء الهام�شيني بالهداية لعلهم يثوبون �إىل ر�شد
�أو يرجعون �إىل �صواب.
واهلل امل�ستعان على ما ي�صفون ،وما للمبتلى �إال ال�صرب واالحت�ساب.

( )46خاطرة ذات مشاعر

1431/10/1هـ

املنا�سبات االجتماعية كثرية ففي الأعياد وحفالت الزواج �أفراح..
يقابلها منا�سبات �أتراح وتعاز وهذه وتلك ين�ش�أ عنهما لقاءات ،وتعارفات،
وجتديد وتوا�صل ي�ستمر حين ًا وينقطع �أحيان ًا وهذه هي احلياة.
عاد ملنزله يوم عيد مثقل ومتعب من كرثة الزيارات ..ين�شد
الراحة واال�سرتخاءُ ..تناجيه زوجته بعد ما قطعا من العمر مع ًا عقود ًا
من الزمن ..ت�س�أله عن م�سار يوم عيده ولقاءاته ،ويت�شعب احلديث
هنا وهناك ،وميتد لذكريات ال�صغر وريعان ال�شباب ،وما �آلت �إليه
حال ال�شيخوخة ..مثرية ذكريات الزمته من �سرور وثبور ،و�صعود
وهبوط ،وعقبات وكبوات وجناحات وفرحات ،وي�ستطرد النقا�ش �إىل
ذكر �شخ�صيات و�أُ�سر كان لها ح�ضورها ومقامها ومكانتها االجتماعية
والتاريخية ..تبدل حالها من مكانة مرموقة �إىل هبوط وغياب ف�أ�صبحت
يف عامل الن�سيان ..كان لها من الأهمية ما جعلها ذات �ش�أن ومقام ،وها
هي اليوم نزلت من مهامها وحتولت �أحوالها وانف�ض النا�س عنها ،وملأ
ال�ساحة غريها فال ت�سمع من �أفرادها �إال الأ�سى والبكاء على من �أخذوا
املكان وارتفعوا بعد هبوط وهم يرددون قول ال�شاعر ال�شعبي:
ي�������وم دورك����������م وح�����ن�����ا ����ص���اب���ري���ن���ا و���ش جمزعك من دورن��ا ي��وم جانا

((4شم تاذ ةرطاخ )(46
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ويتجدد احلديث مت�شعب ًا �سلب ًا و�إيجاب ًا ،وينتابه بواعث �أ�شجان
ُيغالبها حين ًا ،وتغلبه �أحيان ًا مثرية له �شيئ ًا من َّ
ال�ش َجن والذكريات
امل�شبعة مبواقف و�إفرازات القوم ،و�شطحات الأقران ،وم�شاعر م�ستمع
ال ُيدرك �أبعاد ما يدور يف خميلة �صاحبه من �أوجاع و�آالم.
تلك هي حال رب الأبناء والأحفاد ،ومن هو متطلع ل�ش�أن �أ�سري
وو�ضع اجتماعي ..تغدو به �أحالمه و�أمانيه حم ّلقة يف الآفاق ..ثم تروح
عود ًا �إىل قواعدها ..كمن يراوح يف مكانه ،ومن هنا ت�أتي �إثارة لكوامن
�أوجاع و�آالم ..ينع�صر منها قلبه ويرجتف لها ج�سده ،وتعرتيه اغماءة
يفيق بعدها م�صاب ًا بدوار و�أ�شجان تت�صارع يف ذهنه.
وما هذه� ..إال خاطرة جعلته ُيعيد النظر يف ح�ساباته وم�سار تعامله،
و ُير ِّو�ض النف�س كما هي عادته عند امل�صادمات ون�شوء العوائق ..ع�سى
�أن يقود ال�سفينة �إىل مر�ساها و َب ِّر �أمانها ،ويت�ساءل :هل حتقق له مراده
�أمام ما يواجهه من �إفرازات ع�صره ،وم�ستجدات العوملة وثورة التقنية،
ومتغريات ال�سلوك والتعامالت وعوائق الرتبية؟
هنا تتعرث الإجابة وتختلط املفاهيم وتنعدم الر�ؤية ..لي�أتي دور
اال�ستعانة ب�صاحبه و�صديق عمره ..ليجده هو الآخر غارق ًا يف متاهات
من جتاذبات وقته ومفاج�آت يومه وغده ..لي�صبح كل منهما ي�شكو
دهره ل�صاحبه.
�إن معاي�شة �شيوخ هذا الع�صر ،وما مر بهم من تبدالت وتناق�ضات،
ملا�ض م�شبع باملروءات والقيم ،وال�سعي حل�سن توجيه وتربية،
وذكريات ٍ
ونهج كان قائم ًا ،و�إن اعرتى ذلك الزمن �شيء من ال�شح والإقالل

ونق�ص من املقومات احلديثة الثقافية وال�صحية واالقت�صادية� ..إ َّال �أنه
حري بالطهارة والنقاء ..رغم ما اعرتاه من م�شاحنات و�صراعات.
كان ٌ
ال �أحد ُينكر معطيات هذا الزمن وما �أفاء اهلل به من نعم على
جمتمعنا� ..إ َّال �أن �ضريبة هذه النعم موجعة ومقلقة لت�أثريها ال�سلبي
على النا�شئة ،والتي ُتعزى �أ�سبابها لق�صور يف و�سائل التوجيه والرتبية،
وتراخي وان�شغال �أولياء الأمور ،وعدم القدرة على مقاومة مغريات
وم�ستجدات الع�صر ،وقد ُيلقي مت�سائل بالالئمة على البيت واملدر�سة
وامل�ؤ�س�سات املعنية بالنا�شئة ،وال �شك �أن امل�س�ؤولية م�شرتكة ..لكن
امل�س�ؤولية الأوىل واملتابعة الثانية هما من واجب الوالدين ..فهل وعينا
هذه امل�س�ؤولية ..وهل لدينا ك�أولياء �أمور من املقومات الفكرية وو�سائل
الرتبية واال�ستطاعة ما يمُ َ ِّكن من القيام مبثل هذا الواجب ..لي�أتي
دور وزارتي الرتبية والتعليم ،والثقافة والإعالم ،ودور الرئا�سة العامة
لرعاية ال�شباب.
�إذا كانت الدولة قد �أوجدت هذه امل�ؤ�س�سات و�أنفقت عليها الأموال
الطائلة ..فقد بقي تفعيل الواجب واملتابعة واملحا�سبة من كل الأطراف،
و�إن كنا وهلل احلمد نعي�ش حياة البحبوحة وال�سعة ف�إن م َّنا �أنا�س مق ّلون
لكنهم ما�ضون يف التح�صيل العلمي وم�ساهمون يف بناء الوطن عرب
الو�سائل املختلفة كل بقدر طاقته وحجمه.
ولعل من اجلائز يف هذا املقام اال�ست�شهاد مبوقف ابن طموح مع
والد �شغوف ..املالزم :تركي ر�سالن يناجي والده ب�أبيات من ال�شعر
ال�شعبي ..منها بيت جميل وم�ؤثر:
((4شم تاذ ةرطاخ )(46
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َت�� ْب��كِ��ي غ����رام احل���ب ن��ا���س مهابيل و�أبكي طريق املجد حتى ولو طال

و ُيعار�ضه ال�شاعر� :سامل بن جهبل ب�أبيات وا�سطة ِعقدها:
خطو ال��ول��د ي�صرب على ك��ل �شِ دَّة وخ��ط��و ال��ول��د يحب ك�بر الو�سادة

ويقول احلكيم:
غفلنا فلم يغفل الدهر عنا ،ومل نتعظ بغرينا حتى اتعظ غرينا
بنا ..فقد �أدركت ال�سعادة من تنبه ،و�أدركت ال�شقاوة من غفل ،وكفى
بالتجربة واعظ ًا.
ومن هنا نقول لل�شباب �إن الزمن يجري والوقت كال�سيف �إن مل
تقطعه قطعك ،و�أنَّ علينا جميع ًا �آباء و�أبناء و�أ�سر وجماعات اغتنام
الفر�ص وعدم �ضياع الوقت ..وبذل الغايل والنفي�س يف التح�صيل
العلمي وال�سعي �إىل حما�سن الأمور و�أ�شرافها والبعد عن �سف�سافها.
واهلل ويل التوفيق.

1431/11/22هـ
( )47التقاعد واستثماره ،والمرض وقبوله

�إثر �صدور كتاب «خواطر و�أحاديث للأبناء» ات�صل بي اخلال
املهند�س� :أحمد بن حممد العبدالكرمي ..مهنئ ًا ومبارك ًا ومقرتح ًا
�إ�ضافة مقالني لهذا الكتاب �أحدهما عن جتربة التقاعد ،والآخر عن
عوار�ض املر�ض وهما �أمران ع�شتهما برحابة �صدر وهلل احلمد.
�أنها فكرة رِّنية مل تخطر ببايل ،وقد �أ�صاب �سعادته بتذكريي
بهما وفقه اهلل ،و�س�أورد فيما يلي بع�ض و�صف وبع�ض ر�ؤى �أم ًال يف
فائدة جتنى.
أ-التقاعد:

التقاعد وما �أدراك ما التقاعد ..ذلك املنعرج احلا ّد يف حياة
املوظف� ،أنه �شبح خميف يهدد ال�شريحة العظمى من املوظفني (املدنيني
والع�سكريني) ،و�إذا وجد من ُيبادر بطلب الإحالة على التقاعد املبكر
فتلك فئة قليلة هدفها يف الغالب �أن حتقق ك�سب ًا معنوي ًا �أو مردود ًا مادي ًا
�أف�ضل ،ولئن تباينت الآراء حول هذه املرحلة ..فهي واقع حتمي ال جدال
فيه ..ي�ستلزم اال�ستعداد النف�سي والتهي�ؤ املايل للتعاي�ش مع هذا الواقع
اجلديد ،ومن �أجل هذا و�ضع املفكرون يف ال�شرق والغرب برامج حلياة
املوظف وركزوا على مرحلة التقاعد واقرتحوا املقرتحات العملية لهذه
املرحلة حفز ًا وت�شجيع ًا للموظف ليتبنى خطة ما ..تعينه بعد التقاعد.
((4بقو ضرملاو ،هرامثتساو دعاقتلا )(47
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لهذا �أقول �إن مرحلة التقاعد منعطف حاد يف حياة املوظف،
و�إذا ما نظرنا �إىل �أن املوظف قد م َّر يف حياته بفرتات من الطفولة
وال�صبا وال�شباب ..حتت رعاية وتربية والديهّ ،ثم �سعي يف التح�صيل
العلمي واملعريف ..ا�ستعداد ًا لتحمل م�س�ؤولية العمل وك�سب الرزق،
وتبعات الزواج والإجناب والرعاية والرتبية ،وما يواجهه من �صراعات
وكفاح لعقود من الزمن حافلة بعوار�ض احلياة وتقلباتها ..ف�إن مرحلة
التقاعد هي ال�شيخوخة وفرتة اال�سرتخاء والت�أمل والعبادة ،والن�شاط
الروحي ..باعتبارها املحطة امل�ستجدة يف حياته ..علم ًا �أنها «�سالح ذو
حدين» ..ف�إذا ما �أ�سيئ ا�ستثمارها بتقوقع املتقاعد يف منزله ،وانعزاله
عن املجتمع� ،أو اتخاذه م�سلك �إ�ضاعة الوقت مع ال�شِّ َل ْل ..ف�إن ذلك
مدعاة لتهمي�شه ون�سيانه ،وتعر�ضه لنوازع من الف�شل والإحباط ،وتلك
خ�سارة �شاملة لفرتة مهمة من حياته ،وهذا هو اجلانب ال�سلبي وال�ضار
يف التقاعد.
لكن �إذا �أح�سن املتقاعد ا�ستثماره لهذه املرحلة ب�إ�شغاله الفراغ
بعمل ُم ِد ّر ُم�ساند لراتبه التقاعدي� ،أو ب�سلوك متميز وح�ضور اجتماعي،
وا�ستح�ضار للذاكرة وخمزونها ،و�سعي للتدوين والت�سجيل ل�شيء من
التجارب واملواقف وال�شواهد والعرب التي ُتنري الطريق و ُتغذي الفكر،
�أو امل�شاركة يف امل�س�ؤولية املجتمعية ..تربوية �أو �صحية �أو اجتماعية..
خلدمة املجتمع القائم ،والأجيال القادمة املتعط�شة مل�ستقبل زاهر
واعد ..ف�إن ذلك مدعاة لل�شكر والتقدير والعرفان باجلميل والدعاء
له بالأجر واملثوبة التي ال ت�ضيع عند اهلل ،وبذلك يكون قد حقق (ذكر ًا
يبقى وعم ًال يلقى).

وما من �شك �أن هناك تغيري ًا يف م�سار حياة املتقاعد ..لكنه تغيري
خمتلف ..ف�أما انتكا�سة على عقب ،ونكو�ص �إىل الوراء والعياذ باهلل،
و�أما نهو�ض وتقدم نحو الأف�ضل ،والثاين ال يكون �إال بح�سن التخطيط،
واملرء حيث ي�ضع نف�سه موظف ًا عام ًال كان �أو متقاعد ًا ..فالتخطيط �أو ًال.
ب-عارض المرض:

املر�ض عار�ض كوين ي�صيب الكبار وال�صغار والن�ساء وال�شيوخ
والأطفال ..يكاد ال ينجو منه حي من بني �آدم ،وهو عامل من عوامل
الفناء التي و�ضعها اخلالق �سبحانه يف هذا الإن�سان عندما كتب عليه
املوت لالنتقال من الدنيا الفانية �إىل الآخرة الباقية.
وقدمي ًا قال �شاعر:
م��ن مل مي��ت بال�سيف م��ات بغريه ت���ع���ددت الأ����س���ب���اب وامل������وت واح���د

و�أنواع املر�ض منها اخلفيف ومنها اخلطري وبينهما عوار�ض
�أخرى ،وقد تعر�ضت كغريي لكثري منها �أثناء الطفولة وال�صبا والكهولة
وال�شيخوخة ،وكان �أخطرها مر�ض اللمفومة الذي �أُ�صبت به م�ؤخر ًا..
حيث الزمني �أربعة �أعوام ،قا�سيت فيها �أ�شد املعاناة من �آثار العالج
وقد �أعانني اهلل على حت ُّمله ومعاي�شته.
وبالرغم من نذر اخلطورة� ..إال �أنه وهلل احلمد وامل َّنة مل ينتابني
قلق وال خوف من املر�ض ،ومل �أتوقف عن مزاولة ن�شاطي اليومي
وح�ضوري االجتماعي ..بل كنت را�ضي ًا متفائ ًال وم�ؤمن ًا بق�ضاء اهلل،
علي بال�شفاء وهلل احلمد.
وقد َمنَّ اهلل َّ
((4بقو ضرملاو ،هرامثتساو دعاقتلا )(47
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ولقد ع�شت عقود ًا من الزمن �صار يل فيها �شيء من التجارب
وفقدان �إخوة وخالن و�صحب وزمالء ..وقد �أعطتني هذه التجارب �شيئ ًا
من القبول والر�ضى بالواقع ،وما هي �إال طم�أنينة ورحمة من الباري ع َّز
وجل ،ولعل من �أ�سباب تفاعل العالج وثمرة جناحه ما قد قيل طبي ًا من
�أن ارتفاع احلالة املعنوية للمري�ض ُت�سهم بن�سبة ( )%50يف ال�شفاء ب�إذن
اهلل ،وهذا ما مل�سته و�أحمد اهلل عليه� ..إن املعنويات العالية للمري�ض
تبعد عنه الفزع وتنفى عنه اخلوف من املر�ض وعقابيله ..ذلك لأن
املري�ض ف ّو�ض �أمره لبارئه وتوكل عليه وا�ست�سلم لق�ضائه وقدره فنزلت
عليه ال�سكينة و�أطم�أنَّ مل�آله.
جـ-العالج:

يقول املثل العامي (احزم يدك واعر�ضها على الأطباء) ..يحدد
العامة لهذا املثل �أنوع ًا من الو�صفات ال�شعبية والتجارب واال�ست�شهاد
مبختلف احلاالت ..واال�ستئنا�س بر�أي زيد �أو عمرو ،وهذا قد ي�ؤثر �سلب ًا
على املري�ض نف�سي ًا و�صحي ًا فيت�ضاعف مر�ضه.
ويف ظل هذا الزخم من التطور احل�ضاري والتقدم العلمي
والتقني ..مل يعد هناك مربر للأخذ ب�آراء الآخرين من غري الأطباء
وذوي االخت�صا�ص ،ومل يعد للم�شعوذين والدجالني جمال ،ومل تعد
ثمة حاجة للخلط بني و�صفات طبية وم�ستح�ضرات �شعبية ..ت�ضاعف
املر�ض �أو ت�ضيف للمري�ض معاناة ومقا�ساة.
وبالن�سبة للرقية بالقر�آن الكرمي وب�صحيح الأحاديث لال�ست�شفاء..
ُفي�ستح�سن �أن تتم بوا�سطة املري�ض نف�سه �أو بوا�سطة �أقرب النا�س

�إليه( ..كالوالد والوالدة والأخ واالبن والزوجة �أو مبن يثق ثقة كاملة
ب�إميانه من ال�صاحلني)� ..أما ما عداهم ف ُي ْخ َ�شى �أن يكون الأمر مدعاة
لال�ستغالل و�إن قيل �أن الراقي ال يطلب �شيئ ًا ..فرمبا ينتظر ذلك
ال�شيء ،وهذه ن�صيحة �أ�سديها للقارئ العزيز.
�أ َّما ظاهرة العالج خارج الوطن فقد �أ�صبحت عادة متبعة عند
كثريين رغم التطور الطبي والعالجي ال�شامل يف مملكتنا الغالية حيث
املهارات الطبية والأجهزة احلديثة واملعدات املتطورة ،والتوا�صل مع
العامل اخلارجي يف تبادل اال�ست�شارات واملعلومات وم�ستجداتها.
والبع���د كل البع���د ع���ن الدجال�ي�ن وامل�شعوذي���ن واهلل اله���ادي �إىل
�سواء ال�سبيل.

((4بقو ضرملاو ،هرامثتساو دعاقتلا )(47
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1431/12/02هـ
( )48رسالة جوابية إلى أخ عزيز

و�أح���������س����ن احل��������االت ح������ال ام����رئ ت���ط���ي���ب ب����ع����د امل��������وت �أخ���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اره
ي���ف���ن���ى وي����ب����ق����ى ذك��������ره ب��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ده �إذا خ����ل����ت م������ن ����ش���خ�������ص���ه داره

عزيزي :تلقيت خطابك املميز يف �أ�سلوبه وطرحه ،وقد �شدين
ما �أنت فيه من علو الهمة و�صفاء ال�سريرة ،و ِب ّت �أغبطك على هذه
ال�سمات ..زادك اهلل من ف�ضله ،و�أنني �إذ �أوا�سيك على ما �أنت فيه من
ُليت به ،و�أقول لك ما هذا �إال
�ضيق و�أذى ومعاناة ،وقد ا�ست�شعرت ما ابت َ
حمنة من رب العباد ،وامتحان مل�سار اتخذته نهج ًا و�سلوك ًا ،وما ذلك
�أي�ض ًا �إال �ضريبة ت�ؤديها لقاء ما وهبك اهلل من جزيل النعم.
�أخي الكرمي� :إن نعجب فالعجب من التعجب ،و�إن نركن للواقع
فذا �أمر ال مف ّر منه ،ولو ع�شنا كثري ًا لر�أينا الأكرث مما ُيزرى ..ال نقول
خذالن وجحود ،ونكران وف�ضول ..فهذا �أمر م�ألوف وواقع م�شهود لذلك
ال َت َع ُّجب وال ا�ستغراب.
�إنها �صفات وطباع ..منها املكت�سب ومنها املوروث ،وهذا ما ُجبلت
عليه الأنف�س ال�سيئة من تغليب غرائز ال�شر على نوازع اخلري ،لكن �إذا
قيل �أعوان ال�شر ُكرث ..ف�أعوان اخلري �أكرث.
وجه �إلينا من انتقادات
فهل لنا �أن نرو�ض �أنف�سنا على قبول ما ُي َّ
غري مربرة ،و�سخط احل�ساد من ذوي ال�ضغائن املمقوتة ،ونر�أف
((4ع خأ ىلإ ةيباوج ةلاسر )(48
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بحالهم ونوا�سي �أحزانهم–�شفق ًة وتعاطف ًا– ونلتم�س لهم العذر لواقع
حالهم وما يعي�شونه من ح�سد ي�سري يف عروقهم ويعوقهم عن ُم�سايرة
الركب وال�سعي يف مناكبها ..فانقلبوا ذئاب ًا م�سعورة وتبنوا �أ�سلوب ًا
تهكمي ًا ُي َج ِّهل خمالفيهم ويلب�سهم ثياب الغباء والبالدة ،ويقذفونهم
بعبارات ُتن ِّفر وال ُتب�شِّ ر ،و ُت َف ِّرق وال تجُ َ ِّمع.
�إن ال�صفات اجلميلة ي�سعى لها ذوو النفو�س الكبار الدالة على كرم
النف�س ،و�سعة الأفق ،وطيب املنبت ،وح�سن الوفاء و�أحمد اهلل �أنك من
كبار النفو�س.
�إن �أ�سرع اخلري ثواب ًا ..الرب وال�صلة ،و�أ�سرع ال�شر عقوبة ..البغي
والقطيعة.
فت عنك مناقب حميدة ..لقد �أوجعك ما جاءك
وع ِر ْ
لقد ُع ِر ْف َت ُ
من �ساقط القول واجلفاء ،ومن ظاهر الفعل وما خفي ..لكن هذا
وباق لذكراك وذخر ًا لآخرتك.
مرجح مليزان ح�سناتك �إن �شاء اهللٍ ،
ودمت حمرو�س ًا موفق ًا،،،
حمبك

1432/2/20هـ
( )49شجون

(�سرية طفولة وم�سرية حياة ل�شيخ م�سن ي�سبح يف العقد الثامن
بعد �أن جتاوز حمطات وعقبات).
َ ُ ٌ (((3
ئو�س قنوط)
(ال ي�س�أم الإن�سانُ من دعا ِء اخل ِري و�إن َم َّ�س ُه ال�شر َف َي ٌ
نحمد اهلل على َ�س َّرا ِئها َ
وح ِّلها
و�ض َّرا ِئها ،وغدوها ورواحهاِ ،
وارحتالها ،ون�شكره ونثني عليه �أن منَّ علينا برغد العي�ش وبنعمة
الإ�سالم والأمن والأمان ون�س�أله �أن يجعلنا هداة مهتدين.
م�سار الب�شر يف هذه احلياة� :سلوكيات وطباع ،و�سعي وكفاح ،وتباين
يف �سداد الر�أي وميول النف�س وهواها ..حتفزه جوانب ،و ُت�سخطه �أخرى
 ،يتعط�ش ملقام ،ويحذر من �سهام.
و�صاحبنا �أحد ه�ؤالء الب�شر ..ممن ي�سو�ؤهم زمان وي�سرهم �آخر،
وكل بح�سب و�ضع كان يعي�شه وتطلعات يرنو �إليها.
لقد كانت له مواقف من احلزم حين ًا ،ولني يف مواطن �أخرى..
ُف ِّ�سرت الأوىل بال�شِّ ِدة ،والثانية َّ
بال�ضعف ،و َل َع َّل �سنوات ت ََ�ص َّر َم عودها
كانت خري �شاهد على م�سار ارت�ضاه لنف�سهَ ..د َّونها و�أثبتها نخب ٌة من
الأفا�ضل ،وما بوادر ال�شيخوخة والعجز والهزال بالتي ت�أخذه على
(� ((3سورة ف�صلت �آية (.)49
((4ش )(49
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غري عادته ..بل مبقابلة ما يجده من ال�صلف والتجايف بلني اجلانب
والتلطف والتنازل يف جممل �أوقاته ..رغم ما يراه بني الفينة والأخرى
متنام بخذالن وانح�سار ممن ُي َع ِّول
من تهاون وتطاول وجتاوز ،و�شعور ٍ
عليهم ..كيف ال وهذا ديدنه ،وماذا تراه �سيفعل؟ ..تلك �صفات تتباين
وخل وخليلة.
بني قوم وقومٍ ،
يقول ال�شاعر:
�أن�����������ا ..ل�������وال �أن يل م�����ن �أم����ت����ي خ����������اذ ًال ..م����ا ب�����تُّ �أ����ش���ك���و ال��� ُّن���وب���ا
�أم�������������ة ..ق������د َف���������تَّ يف ����س���اع���ده���ا ب��غ�����ض��ه��ا ..الأه������ل وح����ب ال��غ��ـ��ـ��رب��ا

وج ْد ُته منعز ًال يف حال من َّ
ال�ض َجر وال َّن َ�صب ..منكب ًا على م�صحفه
َ
يتدبر �سورة من القر�آن الكرمي ومتجه ًا لبارئه ،وحماجر عيناه
الغائرتان ت�شحذان بل ًال ُي َر ِّطبهما من �أثر اجلفاف ،وقد َ�ش َّحتَا ب�أدنى
القليل من �إفراز دمع َع ِ�صي ..مما قد ُي�ساعد على �إفراغ �شيء من
خلجات �صدره ..فال تلمه.
ت���ك���اث���رت ال�������ض���ب���اع ع���ل���ى خ���را����ش فما ي���دري خ��را���ش م���اذا يتقي؟!!

فلعلك تت�ساءل ماذا جرى؟!! �أهي مواقف �سخط ونذر �ش�ؤم
وقذائف قوم� ..أم هي �أفكار متناثرة ،و�أمنيات ت�صطدم بحواجز
و�سدود ..ف�أقول� :إنها مناذج من �إفرازات الأنف�س ..تتباين وتتعار�ض
ح�سب �أمزجة متعاطيها..ال يح�صرها مكان وال يحدها زمانَ ..ف َه َّال
�شكر ،وغفر ،و�صرب؟ وهذا واهلل واقعه ،وما هي �إ َّال �أيام و�شهور ..ثم
�أزف رحيل ،وي�صري فراق ،وتنق�ضي �آجال ،ومل يبق �إ َّال ح�صاد ما ُزرع،
وجني ما ُا ّدخر ،وذكر يبقى ،وخرب ُيروى.
�أخذته م�شاهداته �إىل مرويات و�أحاديث ومقارنات ومواقف من
النبل وال�س�ؤدد ،و�أوجاع من الل�ؤم والتجريح ،ونكران وجحود ،وفتور
و�صدود ،وما ذلك �إال امتداد ِل ِ�سيرَ وطباع و�أحاديث مبتناق�ضاتها..
�إيجاب ًا و�سلب ًا تتوارثها الأجيال.
وماذا بقي له �أن يقول من و�صف وذكر وقد �سبقه ف�ضالء �أ�صحاب
�أقالمُ ..ت َق ِّيم وحت ِّلل و ُت�شيد من خالل ر�سائل ،وكتابات �صحفية،
و�أحاديث �شتى ،وحال من و�ضع النقاط على احلروف ،وتلك �سنن كونية
ال منا�ص من مواجهتها.
ومن هنا يطيب له �أن يقول� :إن خري ما يجنيه املرء اال�ستفادة
من خربات وجتارب املتميزين من خيار الأمة ونبالئها ،وذلك بح�سن
التعامل وحتمل الأخطاء ب�صرب ولطف والتما�س عذر ،و�إن كلف ذلك
عناء نف�سي وم�سايرة وعطاء ..ف�إن حم�صلة العقبى �ستكون ب�إذن اهلل
جناح ًا يف الدارين ،وهذا واهلل خري ما يجنيه الإن�سان.

((4ش )(49
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( )50تأمالت

مع تقدم ال�سن للمرء جتي�ش معه خواطر وتكرث �أحا�سي�س ب�آمال
و�أوجاع ..ت�صحبهما تطلعات وعوامل اهتمام ب�صغائر الأمور وج�سامها،
ويكرث معها التفكري بالقادم الزمني ،وت�أخذه �أحالمه مينة وي�سرة
ليجعل من نف�سه ُم ِّ
نظر ًا وموجه ًا بدء ًا ب�أوالده ،وتت�سع الرقعة لت�شمل
�ش�أن ًا �أ�سري ًا وجمتمع ًا ووطن ًا ،ويبلغ منه االهتمام ذروته ك�أنه املعني
ب�أمانة اجلميع ..ليملي تطلعاته للآخرين و ُيدونها خطة ا�سرتاتيجية..
يت�أمل ويتطلع �أن ي�أخذ بها �أبنا�ؤه.
ر�أيته خارج ًا من م�سجده متباطئ ًا بخطوات مثقلة ُيعزي نف�سه
بعدم ا�ستخدامه للع�صا التي يتوك�أ عليها رغم حاجته �إليها.
ا�ستوقفته حميي ًا ومبارك ًا له ب�شبابه ،وعار�ض ًا عليه �إجراء �سباق
بطول ال�شارع املمتد قرابة ربع كيلو مرت ،و�أخذ مبحزم ثوبه و�صار
يبحث عن ُح�ص َّيات ليجعلها يف (حمثله) لرت�سي ثباته على الأر�ض
خ�شية �أن تنه�ض به الريح.
ومع �إكباري لروحه املعنوية وجتلُّده ..ر�أفت بحاله وم�آله و�آثار
ال�شيخوخة البادية على حمياه والتي �أخذت منه م�أخذها.

((5أت )(50
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�شعر بتعاطفي نحوه ،وقال :يا بني من ُقدِّ ر له مزيد ًا من العمر
ال بد �أن مير بحالة من الهبوط لي�ستقر مكانه حتى يومه املوعود..
لكن هل ترغب يف هدية دون ثمن وهي �أغلى ما ُيهدى ويباع� ..أال وهي
الن�صيحة ..قلت� :شرف يل �أن �أ�سمعها من �شيخ وقور يف مقام والدي.
قال( :اجعل لك يف هذه الدنيا ب�صمة ُت ِبقي لك �أثر ًا ُيذكر..
وذنب ًا ُيغفر).
وبت �أفكر بهذه اجلملة اللطيفة املوجزة ،وكلما تعمقت يف تف�سريها
ّ
دخلت يف دهاليز وممرات م�ؤثرة وباعثة لالهتمام بالقادم املجهول
من الأيام ،وماذا ع�ساي �أن �أفعل؟ وهل من يقظة وا�ستدراك لبواطن
الأمور� ..إنها الغفلة وال�سباق املحموم على مفاتن هذه الدنيا الزائلة،
وقى اهلل اجلميع بوائقها ورزقنا ح�سن اخلتام �إنه جواد كرمي.

( )51نصائح لألبناء

تمهيد:

مير الإن�سان منذ طفولته ب�أحالم ،وتطلعات ،وطموحات ..تتفاوت
مقايي�سها بني �شخ�ص و�آخر ،وقد يتحقق �شيء من ذلك �أو �أكرث �أو �أدنى،
ومن هذه الطموحات ما يخ�ص الأبناء الذين هم :امتداد لتاريخه و�أمله
دين ًا ودنيا .ما �أ�شد خوف الأب ،وعطفه على �أبنائه ،و�سعيه �إىل ح�سن
تربيتهم ،وتعليمهم ،ورفعتهم ورقيهم.
ولأن املرء يتعر�ض يف حياته اليومية �إىل مواقف وم�شاهد وعرب،
ويعرتيه �شيء من القلق واخلوف من بواعث امل�ستقبل ،وال�صورة التي
�سيكون عليها �أبنا�ؤه من بعده ،ف�إنه يتطلع لتح�سني �صورتهم و�سريتهم
وحت�صيلهم العلمي والفكري ،من خالل ما يبذله من عطاء ،وما ي�صرفه
لهم من وقت وجهد ومتابعه ..وتربية.
و�صدق من قال:

َو�إِن���ـَّ���ـ���ـ���ـ���م���ا �أَ ْوالُدن�������ـَ�������ـ�������ا َب��ـ��ـ��ي��ـْ��ـ�� َن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� َن��ا �أَ ْك����ب����ا ُدن����ا تمَ ْ ���� ِ���ش���ي عَ���لَ���ى الأَ ْر� ِ���������ض
�����و ه��� َّب ِ���ت ال����ري���� ُح ع��ل��ى َب�� ْع���ِ��ض��ه��م الم��ت��ن��ع��ت ع��ي��ن��ي م���ن ال��ـ�� َغ�� ْم��ـ��ـ��ـ ِ
�����ض
َل ْ

كما �أن الأحنف بن قي�س �أ�صاب عندما قال( :الأبناء ثمار قلوبنا
وعماد ظهورنا ،ونحن لهم �أر�ض ذليلة ،و�سماء ظليلة ،ف�إن طلبوا
ف�أعطهم ،و�إن غ�ضبوا ف�أر�ضهم ،مينحوك ودهم ،ويحبوك جهدهم ،وال
تكن ثـقي ًال فيملوا حياتك ويحبوا وفاتك).
((5ألل حئاصن )(51

239

240

عبداهلل بن عبدالمحسن الماضي
خواطر وأحاديث لألبناء

					
وصايا:

ني �إذا اعـ ــرتى َخ ْ
�����ب وال ت��ـ��ت��ـ��ف��ـ��رق��ـ��وا �آح����ـ����ادا
�����ط ٌ
كـونوا جميعاً يا َب ّ
تك�س ـ ــراً و�إذا اف��ت�رق َ
َ
����ن ت��ك��� ّ��س��ـ��ـ��رت �أف������رادا
ت�أبى الرماح �إذا
اجتمعن ّ

كثرية هي الو�صايا والن�صائح التي ُي�سديها الأب لأبنائه مدفوع ًا
برغبته ل�شحن �أذهانهم بكل �أمر ر�شيد ،وعمل مفيد ،ور�أي �سديد..
م�ساع
�ساعي ًا حل�سن تربية وحت�صيل علمي و�سلوك �سوي ،وما هي �إال ٍ
حميدة ،وتطلعات ملكانة اجتماعية مرموقة.
ولعلي ممن بذل جهده ،وجاد بوقته ،و�سعى لر�سم خطط..
حتى جتاوز ما ينبغي من عطاء ،والآن وقد وهن العظم مني ،ودنت
�شيخوخة ،وتداعت �أفكار ور�ؤى و�أ�صبحت �أنظر ب�أمل وحذر مل�ستقبل
مليء باملتناق�ضات واملفاج�آت ..راق يل �أن �أكون مر�شد ًا �إىل الأخذ
ب�أ�سباب الن�صائح التالية:
�إن �شغف الأب ب�أبنائه يدفعه لتقدمي الن�صح لهم من وقت لآخر..
ملا يراه حقيقة �أو وهم ًا ب�أن ما لديه من خربة وجتربة �أف�ضل مما لديهم،
وما هي �إال حاجة يف نف�س يعقوب ق�ضاها ،ولهذا �أو�صي �أبنائي و�أترابهم
من ال�شباب مبا يلي:
 رجال الأمن ،ورجال احل�سبة� ..أ�صحاب �سلطة ،و ُرعاة �أمن..
يجب التعامل معهم بلطف ولني ،و�إن َغ ـلـُظوا.
 �أعط املرور حقه ،وراع �أمثالك من �سالكي الطريق ،وتنازل عن
الأف�ضلية املتاحة لك ،وال جتادل �أوتـُ َع ِّب�س ،و�أظهر كل املرونة.








�إ ّياك �أن حتمل احلقد وال�ضغينة ..ال لقريب وال لبعيد.
�ألن جانبك لقومك ..وتوا�ضع لهم ..واب�سط لهم وجهك ..وال
ت�ست�أثر عليهم ب�شيء.
كن مت�ساحم ًا ..فممار�سة الت�سامح والتنازل ،والتما�س العذر
للآخرين من �أنبل الأخالق.
خذ احلذر ،فاحلذر من احلزم ،وكن الفطن املتغابي.
ال تبخل بجاهك ..فالبخيل من بخل بجاهه.
ال َتقـْترَ ِ �ض ،وال تحُ رج الآخرين بطلب كفالتك ،وال ُت ِ
قر�ض
وال تكفل �أحد ًا �أبد ًا� ،إال يف الظروف النادرة جد ًا ،و�إن كان
والبد فقدم امل�ساعدة املادية واملعنوية ما ا�ستطعت ذلك..
فمن �أ�ضطر �إىل الإقرا�ض �أو االقرتا�ض فليكتب وليثبت دينه
بب ّينة ..قال تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا �إِ َذا ت ََدا َينتُم ِب َد ْي ٍن �إِلىَ
�أَ َج ٍل ُّم َ�س ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه{(.((3

يقول ال�شاعر:

�إذا ا�ستثقلت �أو �أب��غ�����ض��ت َخ ْلقـ ـ ـاً و� َ����س���� َّر َك بُ����ع���� َد ُه ح��ت��ى ال�� َّت�� َن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ِد
��ات ف������إ َّن ال��ق��ر���ض ِ
َف����� َ����ش���� ِّر ْد ُه ب��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر���ض دُري��ه��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ٍ
داع���ي���ة ال�� َف��� َ��س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ِد

 اعتمد على اهلل ثم على نف�سك يف ال�سعي لطلب الرزق وكن
من�ضبط ًا.
 طور ذاتك درا�س ًة وثقاف ًة وتدريب ًا وجمال�سةً ،وو�سع عالقاتك.
(� ((3سورة البقرة �آية (.)282
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كن �شريف ًا ،وجت َّنب مواطن الزلل و�أماكن ال�شبهات.
فكر وفكر وفكر ..ثم �ضع الأمور يف ن�صابها ..وا�ستقرىء
الأحداث ،وار�سم خططك على الورق ..ثم تابع عملك.
كافئ الآخرين على القيام بواجباتهم ،وال تلم �أحد ًا ابد ًا..
�أعط وال تنتظر العطاء من الآخرين.
تقول احلكمة :ليجتمع يف قلبك االفتقار �إىل النا�س واال�ستغناء
عنهم ،وليكن افتقارك �إليهم يف لني كلمتك لهم ،وح�سن ْ
ب�ش ِر َك
بهم ،وليكن ا�ستغنا�ؤك عنهم يف نزاهة عر�ضك وبقاء عزك.
 ِّ
وطن نف�سك على َت َق ُّبل �أي حدث ،وقل :لن ُي�صيبنا �إال ما كتب
اهلل لنا ..فامل�صائب تبد�أ كبرية ثم ت�صغر حتى ت�ضمحل.

يقول ال�شاعر:

ك����ن ح��ل��ي��ـ��م��اً �إذا ب���ل���ي���ت ب��غ��ي��ـ��ـ��ـ��ظ و������ص�����ب�����وراً �إذا �أت�����ت�����ك م�����ص��ي��ب��ـ��ة
ف���ال���ل���ي���ايل م����ن ال����زم����ان ح��ب��ال��ـ��ى م���ـ���ث���ق���ـ�ل�ات ي�����ل�����دن ك�����ل ع��ج��ي��ب��ـ��ة

 حقوق الوالدين والزوجة والأبناء م�س�ؤولية و�أمانة ،وحق
الإخوان والأقارب واجب حتمي.
 الو�سط والو�سطية ..منهج ديني �إ�سالمي ،وجتاوزه يف �أي من
االجتاهني ُيعترب تطرف ًا .عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال:
ثالث من ُح ِر َمهُنَّ فقد ُح ِر َم خريي الدنيا والآخرة :عقل يداري
به النا�س ،وحلم يرد به على �سفيه ،وورع يحجره عن املحارم.










الهجائني و�أل�سنة النا�سَ ..ف� َأ�ش ُّر النا�س من
�إحذر ال�شعراء ّ
يتقيه النا�س لفح�ش ل�سانه.
 ُ�صن عر�ضك ول�سانك ،والزم �شعائرك الدينية ،واتق اهلل يف
ال�سر والعلن.
عا�شر اجلميع باحل�سنى ،وخا�ص ًة ذوي القربى (الكبري منهم
وال�صغري).
تع ّلم �أ�سلوب احلديث وح�سن الإلقاء والت�ؤدة ،و�ضبط املعنى
والب�شا�شة والرتحيب وال�صرب واالحتمال ..ما �أمكنك ذلك.
�أ�صدق مع نف�سك والآخرين ،وابتعد عن ال�شك والرياء و�سماع
�أقوال �سعاة ال�شر.
�أقلل املزاح ،واخت�صر الكالم.
�أ�صغ ملحدثك ،و�أح�سن الإن�صات و�إن مل يعجبك قوله.
�أف�ضل الأعمال ما �أكرهت نف�سك عليه.

�أربع كلمات �صدرت عن �أربعة ملوك يف ف�ضل ال�صمت:






 مل �أندم على ما مل �أقل ،وندمت على ما قلت مرار ًا.
 �أنا على رد ما مل �أقل� ..أقدر مني على رد ما قلت.
 �إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ،و�إذا مل �أتكلم بها ملكتها.
عجبت ممن يتكلم بالكلمة� ..إن رفعت �ضرته و�إن مل ترفع
مل تنفعه.
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يقول حكيم:

�إلزم ال�صمت تَغ ُد يف عقلك فا�ضالً ،ويف جهلك عاقالً ،ويف قدرتك
حكيم ًا ،ويف عجزك حليم ًا ،و�إياك وف�ضول الكالم ..ف�إنها ُتظهر من
عيوبك ما بطن ،وتحُ رك من عدوك ما �سكن.
كالم املرء بيان ف�ضله ،وترجمان عقله ،فاق�صره على اجلميل،
واقت�صر منه على القليل ،فك ٌل يعرف بقوله ،ويو�صف بفعله ..فقل
�سديد ًا ،و�أفعل حميد ًا.
ولرمبا ابت�سم الكرمي من الأذى وف���������������ؤاده م�����ن ح��������� ِّره ي�����ت������أ َّوه
ومن قول �أحد احلكماء �شعر ًا:

ك������م غ����ب����ي ب���ج���ه���ل���ه ي���ت���ذاك���ى وذك�������ي م�����ن ال���ت���غ���اب���ي ي�������س���و ُد
ك��م غبطنا ال��ذك��ي وه���و �شقي ون��ق��دن��ا ال��غ��ب��ي وه���و ال��ر���ش��ي�� ُد
ي���ا ذاك����ي����اً ..وم���ا �أخ�����ذت ب�شيء ك��ن غ��ب��ي��اً ..وج���د بفعل ي��ج��و ُد
التغا�ضي والتغافل من �أخالق الأكابر والعظماء:

ل��ي�����س ال��غ��ب ُّ��ي ب�����س�� ّي��د يف ق��وم��ه ل����ك����نَّ ����س��� ِّي���د ق����ومِ ����ه امل��ت��غ��اب��ي
ويقول ربيع ابن هيثم:

لنف�سي �أبكي ل�ست �أبكي لغريها لنف�سي من نف�سي عن النا�س �شاغل
وقال �آخر:

كن حذر ًا من الكرمي �إذا �أهنته ،ومن اللئيم �إن �أكرمته ،ومن
الفاجر �إن عا�شرته ،ومن الأحمق �إن مازحته.

صلة وتواصل:

ما �أجمل مقابلة ال�سيئة باحل�سنة ،وال�سفاهة والبذاءة باحلكمة من
القول ،وما �أقبح مقابلة اجلاهل املعاند ..بجهالة كجهالته.
يقول اهلل تعاىل{ :وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَ َلى أْ َ
الر ِْض هَوْن ًا وَإِ َذا
َاطبَهُمُ الْجَاهِ ُلونَ َقا ُلوا سَلاَم ًا}( ،((3وقال تعاىل{ :خُذِ الْعَ ْفوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
خ َ

وَ َأعْ ِرضْ عَنِ الْجَاهِلِنيَ }(.((3

(اجلاهل يظلم من خالطه ،ويتطاول على من فوقه ،ويعتدي على
من دونه ،ويتكلم من غري متييز ،و�إن ر�أى ح�سنة جتافى عنها ،و�أن ر�أى
عرثة ت�شدق بها).
وقال ال�شافعي رحمه اهللَ ( :ت ْر ُك ال�سفيه وعدم جوابه �أ�شد عليه
من اجلواب).
وقدمي ًا قيل�( :سالح اللئام قبيح الكالم).
وقيل� :إن ال�سفاهة وال�سخرية من هواج�س النق�ص لدى اللئام وبواعث
طباعهم و�سماتهم الدنيئة.
يقول ال�شاعر العربي:
قـالو َّ
�سكت وق ــد خ ـ ــو�صمـ ـ ــت قلت لهم �إن اجل����������واب ل����ب����اب ال���������ش����ر م���ف���ت���اح
ف��ال�����ص��م��ت ع���ن ج��اه��ل �أو �أح���م���ق ك��رم �أي�����ض��اً وف��ي��ه ل�صون العر�ض �إ�ص ــالح
�أم��ا ت��رى الأُ� ْ��س�� َد ُتخ�شى وه��ي �صامتة وال��ك��ل��ب يَخ�شى لعم ـ ـ ــري وه��و نبَّاح
(� ((3سورة الفرقان الآية (.)63
(� ((3سورة الأعراف الآية (.)199
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�إن الرتفع عن قبيح الكالم ،و�إن ال�صمت �أحيان ًا ..يبقيان الباب
مفتوح ًا لل�صلح والتوا�صل م�ستقبالً.
ويقول حكيم:
عليك ب�صلة الرحم و�إن قطعوك.
وفيها يقول ال�شاعر:

�إين ليمنعني م��ن قطع ذي رحم ر�أي �أ�صيل وعقل غ�ير ذي و�صم ِ
�إن الن ل��ن��ت و�إن دب����ت ع��ق��ارب��ـ��ـ��ه م�ل�أت كـفيه من �صـفح ومن كـرم ِ

وقال:
ف�����إن ك���ان حـ ــلم ال��ق��ادري��ن م��ذل�� ًة ف���إن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ذل��ي��ل غ�ي�ر �أين مـ ـ ــكرم

وقال �آخر:
لن ي��درك املجد �أق��وام و�إن كرمـوا ح��ت��ى ي���ذل���وا و�إن ع�����زوا لأق��ـ��ـ��ـ��وام
و ُي�شتموا فتـرى الأل���وان ك ــا�سفة ال ذل ع��ج��ز ول����ك����ن ..ذل �أح��ل�ام

و�آخر يقول:
�إذا كــربت نفــ�س الفتى قــل عقـ ــله و�أم�����س��ى و�أ���ض��ح��ى �ساخطاً متعتبا
و�إن جاء ي�ستق�ضي من النا�س حاجـ ًة ي���رى �أن���ه���ا ح ٌ���ق عليـ ــهم مرتب ــا

ويقول �آخر:
�إين ����ش���ق���ي ب��ال��ل��ـ��ـ��ئ��ـ��ـ��ام وال �أرى ���ش��ق��ي��اً ب��ه��م �إال ك��ري��ـ��ـ��م ال�شم ــائل

�إذا اعتذر �إليك �أحد من قول بلغك عنه �أو �سمعته منه ..فاقبل
معذرته وال تقطع �صلـته.

وقد قيل يف ذلك:
�إذا ما �إم���ر�ؤٌ من ذنبه ج��اء تائبـ ـ ـاً �إل��ي��ك ومل تغفر ل��ه فلك الذن ــب
*******

ومن مل ُي َغ ِّم ْ
�ض عينه عن �صديقه وعن بع�ض ما فيه ميت وهو عاتـب
*******

م��ا دم���ت ح��ي��اً َف����دا ِر ال��ن��ا���س كلهـم ف����إمن���ا �أن�����ت ف��ـ��ـ��ـ��ي دار امل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��داراة

والقول الآخر:
ال حت��م��ل��ن �ضغينـة لقراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال َ
حت ِ�س َّ
نب احللم مـن ـ ـ ــك مذ َّلـ ــة
فال �أدفع ابن العم مي�شي على �شفا
ول��ك��ن �أوا���س��ي��ه و�أن�����س��ى ذنوب ـ ـ ـ ــه

�إن ال�ضغين ـ ــة للقرابـ ـ ـ ــة تقط ـ ـ ُع
�إن احلليم ه ــو الأعَ���� ُّز الأمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ُع
و�إن بلغتني م��ن �أذاه اجلن ـ ـ ـ ــادع
ل�ترج��ع��ه ي��وم��اً �إ َّ
يل الرواج ـ ـ ـ ـ ــع

ومن ق�صيدة �شعبية لل�شيخ �سليمان ال�سديري و�صية لأبنه:
اعزم و�شم وا�صعد من املجد مرقاب واط��ل��ب الب���وك �أن���ه يخفف عذابه
وعليك باخوانك وربعك والأقـ ــراب حقي عليك موا�صلك للق ـ ــرابه
ومن بينكم ال ينقل ال ـهــرج �ســباب ت���رى دم����ار ال����دار ن��ق��ل ال�سبـ ــابه

وقال �آخر من ال�شعر ال�شعبي كذلك:
�أو�صيك زالت الرفيق �إن عثا فيك مادام يغطاها ال�شعر فاحتمل ذاك
راع���ه ول��و م��ا �شفت �إن���ه يراعيـ ــك ع�����س��اك تك�سر نيته ع��ن م ــعاداك
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وقيل يف االقتداء:
�إن ك��ن��ـ��ـ��ت ت��ط��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع �أن تحَ ِ ������ ّل مـح ـ ّل ـ ــه
ف��ـ��ـ��ي امل��ج��ـ��ـ��د وال����� ِ
����ش����رف الأ� ّ�����ش�����مِ الأرف������� ِع
فا�صدق ،وع ّ
واح�� َت ِ��م ْ��ل
���ف ،و ُبـ ـ ّر ،وا ْن�����ص��فْ ،
واح����لُ����م ،ودارِ ،وك ِ
�����اف ،وا����ص�ب�ر ،واخ�����ش�� ِع
ْ
وال��ط��ف ،و ِل���ن ،وت��ـ��ـ��ـ��� ّأن ،وارف ـ ــق ،وا َّتئ ـ ـ ـ ــد
واح������ ِزمِ ،
واح ِ���م ْ���ل ،واد َف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ِع
وج�����دَّ ،
وح�����امْ ،
ْ
املق�صود من هذا ال�سرد كله املحافظة على ال�صالت والتوا�صل الدائم
وعدم القطيعة مع الأقارب والأهل والأ�صدقاء وكل من له حق رحم.

الصفح والعفو ..فضيلة:

قال ال�شاعر:

�إذا ع��ول��ج ال�شر القبي ـ ــح مبـث ـلــه َت�� َك��ـ��ـ��ـ َّ��ون ���ش��ـ��ـ�� ٌر ث��ال��ـ��ـ��ـ ٌ��ث وجت ـ ـ ـ ـ ــددا
ٍ
ت�سل�سل مديد و�صار ال�شر يف النا�س �سرمدا
و�أم�ست دواع��ي ال�شر ذات
وقال �آخر:

ف���أق��� ِ��س�� ُم ال �أج��� ِزي َ
���ك ب��ال�����ش��ر مثله ك��ف��ى ب��ال��ذي َج��ا َزي��ت��ن��ي ل��ك ج��ازي��ا
وقال ثالث:

ل��ـ�� ّم��ا ع ُ
��ف��وت ومل �أح��ق��د ع��ل��ى �أح��د �أرح�����ت ن��ف�����س��ي م���ن ه���م ال���ع���داوات
�إين �أُ َح���� ّي����ي ع�����دوي ع��ن��د ر�ؤي��ت��ـ��ـ��ه لأدف�����ع ال�����ش��ر ع��ن��ي بالتحي ـ ـ ــات

�إن متا�سك املجتمع �أفراد ًا و�أ�سر ًا وجماعات وقبائل ،ال يت�أتى
�إال بالعمل اجلاد واحلر�ص على ن�شر بذور املحبة والألفة والت�سامح
والتو�سط يف حما�سبة الآخرين ،وعدم الإفراط والغلو يف املطالبة،
وقدمي ًا قيل:
�إذا ك��ن��ت يف ك���ل الأم�������ور م��ع��ات��ب��اً �صديقك مل تلق ال���ذي ال تعاتبه
وقال رابع:

مب�س ٍ
تلمـ ــه ع��ل��ى ���ش��ع ٍ��ث� ،أي ال��رج��ال امل��ه�� َّذ َب؟
تبق �أخ ـ ـ ـ ـاً ال ُّ
ول�ست ْ
وخام�س يقول:

�إذا �أن��ا جازيـت اجلهول بـطيــ�شـ ــه ف��ه��ل �أن��ـ��ـ��ـ��ا �إال مثل ــه �إ ْذ �أح��ـ��ـ��ـ��ـ��اور ْه
ولكن �إذا ما طا�ش باجلهــل طائـ�ش علـ ـ َّـي ف�إنـ ـ ــي بالتحـلـم قـاهــر ْه
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ملاذا ال يعذر �أحدنا الآخر �إذا �صدرت منه زلة �أو خط�أ �أو حتى
خطيئة� ..إننا ب�شر ُن�صيب ونخطئ ،ومعر�ضون لأهواء ورغبات فكرية
وتناف�سية ،ولهذا ف�إن ال�صفاء ال يتحقق �إال ب�شيئني:
  الأول� :أن ي�ؤدي الواحد منا ما عليه من واجبات بقدر
ا�ستطاعته.
 والآخر� :أن نكف عن مطالبة الآخرين بحقوقنا االجتماعية.
مبعنى �أن نعطي وال نطلب ،نبذل وال نتطلع �إىل عطاء الآخرين..
ن�ضحي وال ننتظر املكاف�أة ..و�أال ُنقابل �أي تق�صري بعتب �أو
غ�ضب �أو �سخط ،و�أن نرتفع عن �سفا�سف الأمور ونتطلع �إىل
�أ�شرفها ومعاليها.
�إن الرفق مبن تربطنا بهم عالقة قرابة �أو �صداقة وجماورة،
واحلفاظ على مودة النا�س وحمبتهم� ..أمران ي�سموان باملرء ويرفعان
من �ش�أنه ،وال تظن �أن العطاء والت�ضحية كافيان وحدهما� ..إذ ال بد من
االحتمال وال�صرب على �أذى الأقارب والأ�صدقاء واملعارف.
يقول �أبو الطيب:

إح�سان و� ُ
�إِ َّن������ا ل��ف��ي زم�����نٍ َت������ ْر ُك ال��ق��ب��ي��ح به من �أكرث النا�سٌ � ..
إجمال
وقال �آخر:

�إين وج ُ
�������دت ويف الأي��������ام جت��رب��ة لل�صرب ع��اق��ب��ة حم��م��ودة الأث����ري
و َق������� َّل م����ن َج������ َّد يف �أم������ر ي��ح��اول��ه وا�ستعمل ال�صرب �إال فاز بالظفري

ويف قبول املعذرة ..قيل:

�إق��ب��ل معاذير م��ن ي�أتيك معتذراً �إن َب��� َّر ع��ن��دك يف م��ا ق���ا َل �أو فجرا
فقد �أطاعك من ير�ضيك ظاهره وق��د � َأج�� َّل َ��ك من يع�صيك م�سترتا
َو� ْأح َك ْم عن النا�س �إذا كنت مقتدراً
فال�س ّيد احلُ��ر م��ن يعفو �إذا ق��درا
ّ
قيل للح�سن بن علي:

( َمل تعطي من يقول البهتان ويع�صي الرحمن ..فقال� :إن خري ما
بذلت من مالك ..ما و َق ْيت به ِع َ
ر�ض َك ،ومن ابتغى اخلري اتقى ال�شر).
أسباب العداء ودوافعه:







الوقوع يف خط�أ غري متعمد.
ارتكاب خمالفة بدوافع الطمع �أو �إ�شباع غرائز.
الغرية واحل�سد ..يتبعها النقد والتجريح والهجران وال�صدود.
خالف يف وجهات النظر يتبعها جمادلة ونفور.
م�شاركة مادية ،و�إرث ..ين�ش�أ عنهما ان�شقاق.

الـنـقـد:






تقبل النقد والإن�صات للمنتقد وعدم الرد عليه بالتقليل من
�ش�أنه ،والتغافل عن كل ما �أورده من مالحظات.
قبول النقد بالت�أين ومتحي�ص الرد قبل �إبدائه.
البع�ض نقده غري مو�ضوعي وان�صياعه لل�سلبية املرت�سخة يف
نف�سه من غرية وح�سد.
هناك من يتظاهر بنقده ملن هم فوقه لي�ؤكد قدرته على
مناف�ستهم.
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 النقد الآثم دليل وا�ضح على عظمة املنقود وما �أجمل �أن تتغافل
وجتعله يعوم يف الهام�ش.

ومما قيل يف ذلك �شعر ًا:

قلت ابت�سم مل يق�صدوك بذمهـ ــم
ال ي��خ��ل��و امل�����رء م���ن ال�����ض��ـ��ـ��ـ��ـ��د و�إن
عُ�����دايّ ل��ه��م ف�����ض��ل ع��ل ّ��ي وم ّن ـ ـ ـ ًة
هموا بحثوا عن زلتي فاجتنبتها
ك���م���ال امل��������ر�ؤة ���ص��ـ��ـ��ـ��دق احل��دي��ـ��ـ��ث

ل��و مل ت��ك��ن منهم �أج���� َّل و�أعظ ـ ـ َم
ح�����اول ال���ع���زل���ة يف ر�أ�������س اجل��ب��ـ��ـ��ـ��ل
ف�لا �أب��ع��د الرحمن عني الأع��ادي��ـ��ا
وه��م ناف�سوين ف�أكت�سبت املعاليا
و���س�تر ال��ق��ب��ي��ح ع��ن ال�شامتين ـ ـ ــا

قواعد السعادة (:)7









ال تكره �أحد ًا مهما �أخط�أ يف حقك.
ارتبط باهلل وال تقلق �أبد ًا.
ع�ش يف ب�ساطة مهما عال �ش�أنك.
توقع خري ًا مهما كرث البالء.
�أعط كثري ًا ولو حرمت.
ابت�سم ولو القلب يقطر دم ًا.
ال تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب.

القطيعة بعد الصلة:

ما �أقبح القطيعة بعد ال�صلة ،واجلفاء بعد اللطف ،والعداوة بعد
الود ،ومع هذا فالكثريون لن َي ُك ُّفوا عن فعل الأذى ،فال�شر نزعة يف
بع�ض النا�س والنف�س �أ ّمارة بال�سوء.

الكرام :يتعاملون بالثقة ،ويتوا�صلون بح�سن الظن ،ويتوادون
بالإغ�ضاء عن الهفوات.
العقالء :مطالبون بالرتفع والت�سامح وال�صفح اجلميل ،و�أن ُيت ِبعوا
ال�سيئة احل�سنة� ..إن الرفق باجلاين عتاب ورمبا عقاب.
املجتمع الذي يدعو �إىل الت�سامح وال�صفح والعفو والرتفع وال�سمو
فوق الأخطاء ..ال يغفل واقع النا�س ،وال ي�سقط احلقائق من ح�ساباته..
بل ُي�صغي لكل الت�سا�ؤالت 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:
} َو�إ َِذا َخ َ
اط َب ُه ُم الجْ َ ِاه ُلونَ َقا ُلوا َ�س اَلم ًا {(.((3
ويقول قائل :كيف ن�سامح من يطعنوننا يف الظهر ..بعد �أن �ضحينا
يف �سبيلهم ،وبذلنا الغايل والنفي�س من �أجل راحتهم؟ ..كيف ن�سامح
من يف�سرون ترفعنا و�سمونا �ضعف ًا وخ�ضوع ًا؟ ..تجُ يب احلكمة :ب�أن
الت�سامح �شجاعة وبراءة وطهارة ،و�صدق اهلل �سبحانه:
{وَلاَ َتسْ َت ِوي الْحَسَن َُة وَلاَ السَّيِّ َئ ُة ادْ َفعْ بِالَّتِي هِيَ َأحْسَنُ َف ِإ َذا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
َك َأنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}(.((3

وهذا ال يعني �أن الت�سامح بحال من الأحوال تذلل للأ�شرار
ومداراتهم ..بل يق�ضي الت�سامح �أحيانا �إ�سقاط الأ�شرار من تفكرينا

(� ((3سورة الفرقان �آية (.)63
(� ((3سورة ف�صلت �آية (.)34
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ون�سيانهم ..على �أن احتمال �أذى القريب وال�صديق ،ما �أمكن �أمر
مطلوب ،وعلينا �أن نعتدل وال نغلو يف العتاب ،وال نق�سو على الأحباب،
و�أن نبقى على حرارة عالقتنا ،ونبقى متما�سكني �أقوياء �شرفاء.

صلة الرحم:

�صلة الرحم قراب ٌة وم�صاهر ٌة ..ذات �ش�أن عظيم ،وكثري ًا ما
تكون القطيعة ب�أ�سباب خالف بني زوجني �أ�سا�سه تدخل الأهل
والأقارب فيوقد الأهل النار ويرف�ضون ال�صلح والوئام ،وتقع القطيعة
وتت�أجج العداوة.
�إن الرتفع عن ذكر الأخطاء ،واالبتعاد عن اال�صطياد يف املاء العكر،
والعمل على مقابلة الإ�ساءة باحل�سنى ،وعدم الرد باملثل مبزايدات ال
جتلب �إال �شر ًا وفرقة ..كل ذلك �سلوك �سوي ونهج �إن�ساين ،ومهما كانت
النتيجة بني طرفني غري مر�ضية ..ف�إن املحافظة على الود و�صلة الرحم
�ش�أن مطلوب و�أمر مرغوب.
قبيح �أن ُتظهر عيب ًا يف الزوجة �أو والديها و�إخوانها� ،أو ت�شيع عيب ًا
يف الزوج و�أقاربه ،و�إن جاء مثل ذلك من طرف ف�إن الطرف الآخر
حري به �أن ي�سمو ويرتفع ويلتم�س الأعذار.
ال ينظر �أي من الزوجني يف عيوب الآخر ..بل يجب عليه �أن يركز
على النواحي الإيجابية ..اجلميلة �شك ًال ومظهر ًا و�سلوك ًا وتعامالً ،و�أن
يتوىل كل منهما حل م�شاكله داخل منزلهما دون تدخل من �أحد.
�إن الكلمة الطيبة من �أي منهما ُتعيد االبت�سامة وال�سعادة وتق�ضي
على ُ�ش َّقة اخلالف ،ويجب احلذر كل احلذر من تدخل الأهل �أو �أي
�أطراف �أخرى ..لأن ذلك مدعاة للنفور وتزايد الإ�شكاليات وتطور
اخلالفات ورمبا ت�أجيجها.
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نصيحة لألزواج

ابني العزيز :املر�أة �أمانة يف عنق الرجل ،وقد جعل اهلل الوالية
يف يدك ..فعلك �أن تحُ �سن الرعاية و�أال تدقق يف كل �صغرية وكبرية،
و�أن تلتم�س العذر ل�شريكة حياتك وال تن�س الف�ضل بينكما وما ل�صلة
الرحم من �ش�أن عظيم لي�س مع الزوجة فح�سب بل مع والديها و�إخوتها
و�أ�سرتها ..فهم �أخوال �أبنائك و�شركا�ؤك يف ال�سراء وال�ضراء.
وعندما يقع خالف ال �سمح اهلل ال ُت�ص ِّعد الأمور ،و�إن واجهك �شيء
من ذلك فعليك الرتوي وال�صرب ومعاجلة اخلالف بالتنازل والت�سامح،
و�ستكون �أنت الرابح يف كلتا احلالتني.
نصيحة للزوجات

ابنتي العزيزة :على املر�أة �أن ُتراعي الروابط الزوجية وما بينهما
من م�شاركة ..وفوق هذا عليها �أن تعالج انفعال الزوج وثوراته بحكمة،
و�أن حتتفظ بهدوئها ،وال داعي لذرف الدموع �أو الرد بكلمات م�ضادة..
لأن ذلك �سيزيد من �شرا�سة الرجل وحدة انفعاله.
واجهيه بهدوء وثبات ،اجعليه يفرغ كل ما يف جعبته من نقد ،وتلك
هي �أف�ضل و�سيلة لكي يتمالك نف�سه ويهد�أ ..ثم ابد�أي نقا�شك معه
بليونة ،وفندي �آراءه وردي عليه مبو�ضوعية مع االبتعاد عن الألفاظ
امل�ستكرهة �أو اجلارحة ..فمن املهم �أن تت�صافى النفو�س �أو ًال ب�أول،
ويجعلك �صاحبة
و�أن تتخذي من التنازل والت�سامح ما ميت�ص غ�ضبه
ِ
املبادرة لكل ف�ضيلة و�أمر مروم.

مختارات ..كلمات جميلة وحكم رفيعة:

 �إذا كنت مري�ض ًا فال جتعل مر�ضك حديث ًا لكل �أحد بل اخت�صره
لطبيبك.
 ال جتعل �أمر ترقيتك وم�شاكل عملك ق�ضية عامة تعر�ضها
على النا�س.
 ال ُت�شر يف حديثك �إىل الآخرين ما توحي به عن :ن�شاطك يف
عملك وقدراتك� ،أو معرفتك و�إطالعك� ،أو و�ضع معني لك
ولآبائك و�أجدادك� ..إال ما تف�ضي به منفرد ًا لأخ �أو �صديق �أو
ذو �ش�أن ملعاجلة حدث ما.
 جمال�سة العارفني باهلل تنقلك من ال�شك �إىل اليقني ،ومن
الرياء �إىل الإخال�ص ،ومن الغفلة �إىل الذكر ،ومن الرغبة يف
الدنيا �إىل الرغبة يف الآخرة ،ومن ِ
الكبرْ ِ �إىل التوا�ضع ،ومن
�سوء النية �إىل الن�صيحة.
الأيام ثالثة :يوم م�ضى ال ترجوه ،ويوم �أنت فيه اغتنمه ،ويوم
ي�أتيك ال ت�أمنه..ف�أم�س واعظ ،واليوم غنيمة ،وغد ًا ال تدري ما حكمه.
ومن احلكم:

 من حا�سب نف�سه ربح ،ومن غفل عنها خ�سر ،ومن نظر يف
عواقب الأمور جنا ،ومن �أطاع هواه �ض ّل ،ومن ح ِلم غنم ،ومن
خاف �سلم ،ومن اعترب �أب�صر.
 ال ي�سود املرء حتى تكون فيه خ�صلتان :الي�أ�س مما يف �أيدي
النا�س ،والتغافل عما يكون منهم.
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 الكذوب ال حيلة له ،واحل�سود ال راحة له ،والبخيل ال مروءة له،
وامللول ال وفاء له ،وال ي�سود �سيئ الأخالق.
 ال يجد العجول فرح ًا ،وال الغ�ضوب �سرور ًا ،وال امللول �صديق ًا،
الل�سان �سيف قاطع ال ي�ؤمن َح ُّده ،والكالم �سهم نافذ ال ميكن
رده ،املرء بف�ضيلته ،وبكماله ال بجماله ،وب�آدابه ال بثيابه.
 املتعب ينام على و�سادة من حجر لي�سرتيح� ،أما الك�سول فلن
يجد الراحة فوق و�سادة من الري�ش ،ولعل الأعرابي �أ�صاب
حينما قال:
ي������ط������ول م�������ا و� َّ��������س��������دت ر�أ���������س��������ي ن�����ك�����ادة
م�������ن خ�������وف������� ٍة ي�����ع�����ت�����اد ل���ي���ن ال����و�����س����اي����د
�شـــعــــــــر:

ما دمت حياً ف ــدا ِر النــا�س كله ـ ــم ف��ـ���إمن��ـ��ا �أن��ـ��ت ف��ـ��ـ��ي دار امل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دارا ِة
*******

ال ت�شـرهــن ف�إن الـذل فــي َ
وال�س َف ِه
ال�ش ـ َر ِه والع َّز يف احللم ال يف الطي�ش َ
*******

ومن يجعل املعروف من دون عر�ضه يفره ومن ال يتــق ال�شتـ ــم ُي�شت ـ ـ ــم

قال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم :ما خاب من ا�ستخار ،وال ندم
من ا�ست�شار ،وال �أفتقر من �أقت�صد ،وقال :من �أُعجب بر�أيه �ضل ،ومن
ا�ستغنى بعقله زل.

وقيل :ال تقل يف غري تفكري ،وال تعمل بغري تدبري ،ال مال �أوفر من
العقل ،وال فقر �أعظم من اجلهل ،وال ظهر �أقوى من امل�شوره.
يقول ال�شاعر:

واخ������و اجل���ه���ال���ة ي�����س��ت��ب��د ب���ر�أي���ه ف��ت�راه يعت�سف الأم�����ور خم��اط��راً

 �أربعة حتتاج �إىل �أربعة :احل�سب �إىل الأدب ،وال�سرور �إىل
الأمن ،والقرابة �إىل املودة ،والعقل � إىل التجربة .جتنب
ارجتال الكالم ،وال ت�شره على م�ستبد بر�أية ،وال على متلون،
وال على حلوح.
 �إن جتـُرع الن�صيحة مرة ال يقبلها �إال �أولو العزم ،و َّد َك من
ن�صحك ،و َق َ
الك من م�شى يف هواك.
فال متنحن ال��ر�أي من لي�س �أهله فال �أن��ت حممود وال ال��ر�أي نافعه

واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
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من أقوال غازي القصيبي:












�إذا كان ثمن الف�شل باهظ ًا ..فللنجاح ثمنه املرتفع.
ال يخلو العامل من املنكودين املعذبني ب�سعادة الآخرين ..يعزى
ال�سبب �إىل نزعة فطرية يف نفو�س الب�شر� ...إن التميز هو �أ�سرع
و�سيلة للح�صول على عداء غري املتميزين.
�أ�صدقا�ؤك ي�ستطيعون التعاي�ش مع ف�شلك ،وال ي�ستطيعون
التعاي�ش مع جناحك.
ال�صديق �صامد يف وفائه ،ثابت يف والئه ،عرفك �صغري ًا فلم
يزدرك ،وعرفك كبري ًا فلم يتملقك ،ر�آك فقري ًا فلم يت�أثر،
و�أب�صرك غني ًا فلم يتغيرّ .
الذين ال يعملون ي�ؤذي نفو�سهم �أن يعمل النا�س.
الذين يعرفون فرحة الو�صول �إىل �أعلى ال�سلم ..هم الذين بد�أوا من
�أ�سفله ،والذين بد�أوا من �أعلى ال�سلم لن يكون �أمامهم �إال النزول.
القرار كثري ًا ما يكون من �صنع املوظف ال�صغري الذي �أعده ..ال
امل�س�ؤول الذي وقعه.
�أود �أن يعرف القراء الذين مل ي�سمعوا بي �إال م�س�ؤوال كبري ًا �أنني
بد�أت حياتي العملية بدون مكتب وبدون طاولة� ..إن عجبي ال
ينتهي من �أولئك املوظفني الذين ي�صرون على مكتب فخم يف
يومهم الوظيفي الأول.
�إنني �أفخر بالفرتة الطويلة التي ق�ضيتها بدون طاولة ،و�أفخر كثري ًا
�أنني مل �أ�ضيع دقيقة واحده من الدوام ..وبعد �أن جاءت الطاولة
جاءت معها مهمة ل�صق �صور الطالب على ا�ستمارات االمتحانات.

من أقوال ميكيافيلي:













ال تدفع رئي�سك �إىل الظل ..فيجب �أن ي�شعر من هو فوقك �أنه
الأعلى ،و�إن التمعت مواهبك �أكرث من الالزم ..ح�صلت على
عك�س املق�صود� ،إنك توقظ خماوفهم وال�شعور بعدم الأمان.
ال تثق بالأ�صدقاء جد ًا ،وابن ج�سر ًا مع الأعداء ،لأن العدو
يحب �أن يثبت لك دوم ًا �أنه لي�س بعدو� ..أما ال�صديق فقد
ينقلب عليك ويخون على �شكل مدمر ،وفولتري كان يقول:
(اللهم احفظني من �أ�صدقائي� ..أما �أعدائي ف�أنا كفيل بهم).
(تكلم �أقل من الالزم) ال حتاول �إقناع النا�س بكرثة الكالم..
فكرثة الكالم ُين�سي بع�ضه بع�ض ًا ،وكل كالم فوق الكالم
يخف�ض م�ستوى ت�أثريه ،والرجال العظام تركوا �أثرهم بالقليل
من الكلمات ،وكل زيادة يف الرثثرة جتلب لنف�سك احلماقة
�أ�ضعاف ًا م�ضاعفة.
يعي�ش الإن�سان على �سمعته ..فاحمها بكل و�سيله ممكنة ،وال�سمعة
النظيفة �أحد �أعمدة القوة ،وبخ�سارتها ت�صبح قاب ًال للنيل منك
ومعر�ض ًا للهجوم من كل جانب ،اجعل من �سمعتك قوة غري قابلة
لل�سحق ،وانتبه لكل احتماالت الطعن ،وعاجلها فور ًا ويف مكانها.
جتنب العدوى من التع�ساء وغري املحظوظني ،وقل يل من
تخالط� ..أقل لك من �أنت.
الأفعال هي التي ُتعد ولي�س اجلدل.
جرد خ�صمك من �سالحه ب�شرف وكرم.
ال حتم نف�سك بالتح�صينات فالعزلة خطرية.
((5ألل حئاصن )(51
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إرشادات الحياة الصغيرة

«جاك�سون براون» هو �أب مثل كل الآباء الذين يرون �أن �أبناءهم
يحتاجون دائم ًا للن�صح والإر�شاد حتى بعد زواجهم و�إجنابهم ..ويف
ليلة مل ي�ستطع فيها النوم ذهب �إىل مكتبه وجل�س يدون �إر�شادات
�صغرية لأبنائه لتعينهم يف حياتهم الزوجية والعملية ..يف البداية كان
يت�صور �أنه �سيكتب ورقة �أو ورقتني ولكنه ا�سرت�سل وكتب  1560ن�صيحة
و�إر�شاد ن�شرها يف كتيب �صغري �أ�سماه «�إر�شادات احلياة ال�صغرية»
( ،)Life`s Little Instructionsومن �أبرزها:
 احذر من عرو�ض البنوك مهما كانت مغرية!
 ال ترتك منزلك دون جهاز لك�شف احلريق!
  توكل على اهلل ولكن �أغلق بابك جيد ًا!
 ال تي�أ�س �أبد ًا واحتفظ بخط للرجعة!
 ال تتخذ قرار ًا و�أنت غا�ضب!
 اقلب �أعداءك لأ�صدقاء بفعل �شيء جميل ومفاجئ لهم!
 قد ال يتطلب الأمر �أكرث من �شخ�ص واحد لقلب حياتك ر�أ�س ًا
على عقب!
  ال تنخدع مبظهر ال�شيطان مهما َب َّدل ثيابه!
  ال تكن من�شغ ًال لدرجة عدم التعرف على �أ�شخا�ص جدد!
 ابتعد عن الأماكن امل�شبوهة؛ فالأحداث ال�سيئة ال حتدث �إال هناك!
 ال تفقد �أع�صابك� ،أو ثقتك بنف�سك� ،أو مفاتيح �سيارتك!


















أ�شيب ،فهو يعرف ذلك م�سبق ًا!
ال تقل لرجل �أنه �أ�صبح �أ�صل َع �أو � َ
ال حترم الآخرين من الأمل فقد يكون هذا كل ما ميلكونه!
كن لطيف ًا �أكرث من احلقيقة ،ولكن ال ت�سمح لأحد با�ستغاللك!
ابت�سم فهذا لن يكلفك �شيئ ًا ولكنه ال يقدر باملال!
�أعط النا�س �أكرث مما يتوقعون!
تعلم الإ�سعافات الأولية فجميعنا مير بظروف يندم عليها!
�أح�ضر لزوجتك هدية ثم فكر بال�سبب الحق ًا!
حني ت�صادف كتاب ًا جيد ًا ا�شرته حتى لو مل تقر�أه!
احر�ص على �أن متار�س متارين البطن  50مرة يف ال�صباح و
 50يف امل�ساء!
ال ت�صدق كل ما ت�سمع ،وال تنفق كل ما متلك ،وال تنم قدر ما
ترغب.
اعنت ب�سمعتك جيد ًا ف�ستثبت لك الأيام �أنها �أغلى ما متلك!
ال تخ�ش العقبات الكبرية  ..فخلفها تقع الفر�ص العظيمة!
اخرت رفيقة حياتك بحر�ص؛ فهو قرار �سي�شكل  %90من
�سعادتك �أو ب�ؤ�سك!
احكم على جناحك من خالل قدرتك على العطاء ولي�س الأخذ!
اق�ض مع �أطفالك �ضعف وقتك املعتاد وامنحهم ن�صف املال
املعتاد!
الفا�شل يف �إنفاق ماله فا�شل يف كل �شيء يف حياته!
((5ألل حئاصن )(51
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 �سافر و�شاهد �أماكن جديدة بعقل مفتوح!
 كل �شخ�ص تقابله ميلك �شيئ ًا مميز ًا ،حاول تعلمه!
 ال ت�ستثمر يف الأ�سهم ما ال تتحمل خ�سارته الحق ًا!
 ال ت�شارك رج ًال ف�شل ثالث مرات!
 ال ت�ستعمل بطاقات االئتمان لل�شراء بالتق�سيط!
 �شجع �أبناءك على العمل يف �أوقات فراغهم حاملا يبلغون
ال�ساد�سة ع�شرة.
 ركز على جعل الأ�شياء �أف�ضل ولي�س �أكرب �أو �أعظم!
 كن �سعيد ًا مبا متلك ،واعمل المتالك ما تريد!
 فاجئ �صديق ًا قدمي ًا بات�صال مباغت!
 حني ت�شرتي عقار ًا انتبه لثالثة �شروط مهمة :املوقع ثم املوقع
ثم املوقع!
 اكتب � 10أ�شياء تريد �إجنازها يف حياتك ثم �ضع الورقة يف
حمفظتك!
 ادخر دائم ًا  %10من دخلك!
ويل �إ�ضافة على هذه املختارات:
 يف مرحلة �شبابك ومطلع رجولتك ..جتنب اقتناء ال�سيارة
الفارهة وامل�سكن املميز ولو كنت مقتدر ًا!
 ويف كل الأحوال :املظاهر الرباقة والكماليات الزائفة ..مدعاة
لنكران �شكر النعم ورغد العي�ش وجملبة لنقد الآخرين.
اللهم اجعلنا من ال�شاكرين الذاكرين.

األمــانــة واالستقامة واالعتدال:

الأمانة واال�ستقامة واالعتدال ،وامل�ساعي اخليرّ ة ..مطلب �إن�ساين،
وتوجيه رباين ،وعلى املرء �أن ي�أخذ ب�أ�سباب النجاح والفالح.
يقول ال�شاعر:

�إمن�������ا امل�������رء ح���ـ���دي���ـ���ـ���ث ب��ـ��ع��ـ��ـ��ده فلتكن �أن���ت ح��دي��ث م��ن وعــى

نحمد اهلل �أنْ منّ علينا بنعمة الإ�سالم وجعلنا هداة مهتدين،
ور�سم لنا منهج ًا يحث على مكارم الأخالق ،والتنا�صح ،والت�سامح،
والبذل والعطاء ،وغفران الزالت والأخطاء.
وقدمي ًا قيل :اليد العليا خري من اليد ال�سفلى ،ويقال :اعمل لآخرتك
ك�أنك متوت غد ًا ،واعمل لدنياك ك�أنك تعي�ش �أبد ًا .لقد �أفاء اهلل علينا
ورغد يف العي�ش والرفاه ..مما يقت�ضي ال�شكر له والعرفان
ب�أمن و�أمان ٍ
بف�ضله وجوده ،فهل لنا �أن نت�ساءل عما قدمناه �إزاء هذه النعم؟
 �أين القيام بال�شعائر الدينيةُ � ..أ�صو ًال وفروع ًا و�آداب ًا؟
 �أين تربية الن�شء الدينية والثقافية والتعليمية ..توجيه ًا
و�سلوك ًا؟ (نعم قد يبذل املرء ق�صارى جهده يف تربية وح�سن
توجيه ،وال يتحقق له مراده ..بل علينا ال�سعي والأخذ بالأ�سباب
وعلى اهلل حتقيق املقا�صد).
 �أين االحت�شام وااللتزام وح�سن الرعاية؟
 من منا ُيقدم الت�ضحية وي�ؤ ِثر الآخرين ،ويرق ويلني لهم
ويخدمهم يف حدود �إمكاناته؟
((5ألل حئاصن )(51
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 من منا يحا�سب نف�سه قبل �أن يحا�سب الآخرين؟
 من منا يعف ل�سانه عن الغيبة والنميمة والكيد للآخرين؟
 من منا ي�سعى جاهد ًا لتطهري يده وبدنه والرتفع عن �صغائر
الأمور؟
وقفــة تأمــل

{ذالك ب َأنَّ ال َّلهَ لَمْ يَكُ م َُغي ًِّرا نِعْم ًَة أنْعَمَهَا عَ َلى َقوْمٍ حَ َّتى ي َُغيّروا مَا
�آية كرميةَ :
بأ ُنفسِ ِهمْ و َأنَّ ال ّلهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(.((3

تقول احلكمة:
لي�س �سقوط املرء ف� ً
شال � ..إمنا الف�شــل �أن يبقــى حيـث �سق ــط.
ويقول �آخر:
�إذا ان�شغل مناو�ؤن يف البحث عن عيوبك  ..فا�شغل نف�سك
ب�إ�صالح ذاتك.
ويقول �شاعر:

�إين ������ش�����ك ُ
�����رت ل����ظ����امل����ي ظُ���ل���م���ي
ر�أي������ت������ه �أ�����س����ـ����ـ����ـ����دى �إ َّ
يل ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��داً
رج����ع����ـ����ت �إ������س�����اءت�����ـ�����ـ�����ه ع��ل��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه
و َغ���������������د ُ
َوت ذا �أج���������� ٍر وحم����م����ـ����د ٍة
ف����ك�����أمن����ا الإح�����������س�����ان ك����ـ����ان ل��ـ��ـ��ـ��ه
م�����������ازال ي���ظ���ل���م���ن���ـ���ي و�أرح����م����ـ����ـ����ـ����ه
(� ((3سورة الأنفال الآية(.)53

وغ������ف������رت ذاك ل������ه ع����ل����ى ع��ـ��ـ��ل��م
مل���ـ���ـ���ا �أب����������ان ب���ج���ه���ـ���ـ���ل���ه ..ح��ل��م��ـ��ـ��ـ��ي
ف����ع����ـ����اد م�������ض���ـ���اع���ـ���ـ���ف اجل����ـ����ـ����ـ����ـ����رم ِ
وغ������دا ب��ك�����س��ب ال���ظ���ل���م والإث���ـ���ـ���ـ���م ِ
و�أن���������ا امل���������س����يء �إل�����ي�����ه يف احل���ك���ـ���مِ
ح��ت��ـ��ـ��ى ب���ك���ي���تُ ل��ـ��ـ��ه م����ن ال��ظ��ل��ـ��ـ��ـ��م ِ

من محفوظات أحد األخوان (بتصرف)

من ال�سفه �أن تبادر ع ُّدو ًا �أو ح�سود ًا باملخا�صمة و�إمنا ينبغي� -إن
َع َر ْف َت حاله� -أن ُتظهر له ما يوجب ال�سالمة بينكما� ..إن اعتذر قبلت
عذره ،و�إن �أخذ يف اخل�صومة َ�ص َف ْح َت و�أ َر ْيته �أن الأمر ب�سيط ..ثم
ُت ِ
بطن احلذر منه ..فال تثق به يف حال ،و�أن تتجافاه باطن ًا ..مع �إظهار
املخالطة يف الظاهر ..ف�إذا �أردت �أن ت�ؤدبه ف�أول ما ُت�ؤدبه به �إ�صالحك
لنف�سك ،واجتهادك يف عالج ما َي ْع ِر ُف َك به ،ومن �أعظم العقوبات له
العفو عنه هلل.
ولعل خري ما ي�ست�شهد به املرء ويرو�ض به النف�س يف هذا ال�ش�أن..
الآيات التالية من الذكر احلكيم:

{ادْعٌ إيلَ سَبي ِل ربِّكَ بِالْحِكمَ َة وَالْمَوْع َِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّيت ِ هِيَ َأحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أعْ َلمُ بِمَن َض َّل عَن سَ ِبيلِهِ وَهُوَ َأعْ َلمُ بِالْمُهْ َتدِين}(.((3
{وَإنْ عَا َقبْ ُتمْ َفعَاقِبُوا بِمِ ْث ِل مَا عُوقِبْ ُتم بِهِ وَلَئِن صَبَرْ ُتمْ لَهُوَ خَيْر لِلصَّاب ِ ِرينَ}(.((3
ٌ
(((4
{وَاصْ ِبرْ وَمَا صَبْر َُك إ َّال بِاللَّهِ وَ َال َتحْزَنْ عَ َليْ ِهم وَ َال َتكُ يف ِ ض ٍ
ِيق مِّمَّا يَم ُْكرُونَ} .

{إنَّ ال َّلهَ مَعَ َالَّذِينَ إتَّ َقوا َوَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُوُنَ }(.((4

(((3
(((3
(((4
(((4

�سورة النحل الآية (.)125
�سورة النحل الآية (.)126
�سورة النحل الآية (.)127
�سورة النحل الآية (.)128
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الخاتمة

ن��ه��ارك ي��ا م��غ��رور �سهـ ٌو وغف ـ ــل ٌة
تُ��� َ��س�� ُّر مب ــا يفنى وتف ـ ــرح باملنى
و�سعيك فيما ���س��وف تكــره ِغ َبـ ــه

َ
وليلك ن ـ ــو ٌُر والأ�سـ ـ ـ ــى ل َ��ك الز ُم
كما �سُ َّر باللـذات فــي الــنوم حـ ــا ُ
مل
كذلــك فــي الدنيــا تعيــ�ش البهــائ ـ ُم

ِح ٌل وارحتال ،وقادم ومغادر ،و�سنوات ترتى ،و�أجيال تتتابع ،وهكذا
م�سار احلياة ،وما يعرتيها من تقلبات الزمن ..من حوادث وجوائح
وكوارث ،وتبدالت �إىل حال �أف�ضل من �أمن ورغد وا�ستقرار.
لقد �صار يل يف جمرياتها عربة واعتبار ،وتعاي�ش لفرتة تر�سخت
العربة يف وجداين وم�شاعري ،والزلت �أتذكرها و�أذكرها مبا فيها من
مرارة وحالوة ..حتى �أ�صبحت حمل ا�ستمتاع عند روايتها.
�شاءت قدرة اهلل �أن تكون ر�ؤيتي للنور عام (1355هـ)(1936م)
امتداد ًا لأزمان من الرثاء ومقام حممود ،وبعد عامني يف �سنة (1357هـ)
(1938م) عانيت مرحلة من اليتم الأبوي ،وفراق الأم ،وانح�سار موارد،
ٍ
وجتاف ،ودخول نفق مظلم حمجوب الر�ؤية تتقاذفني فيه الأمواج.
م�سار طفولتي و�صباي ُح َّف ب�شظف وخ�شونة و ُبعد ،ونق�ص �شديد
لأب�سط مقومات احلياة ..من تعليم وعناية �صحية ..يف ع�صر �شهد �شح
املوارد واخل�شونة والكفاف لدى �سكان املنطقة كافة ..وقد �أعان اهلل
على جتاوز كل ذلك واحلمد هلل.
�أعقب تلك املرحلة �أدوار من الق�سوة وال�شدة ،واملراهقة والعتمة،
وال�سعي يف مناكبها ..مرور ًا بعمل م�ضنٍ وكفاح مرير� ..صاحبهما عوائق
وكبوات ومعاناة وظيفية ،وعوار�ض �صحية و�أخرى اجتماعية� ..إلخ.

وقد ّ
متخ�ض عن ذلك تدوين �سرية ذاتية� ..أطلقت عليها ا�سم
تناولت فيها م�سرية حياة و�أحداث ًا ومواقف
(ذاكرة من الزمن)...
ُ
واختزلت ال�شيء الكثري
وحمطات و�شيئ ًا من التوثيق ..بعد �أن َح َج ْب ُت
ُ
منها مراعاة لأنف�س ومداراة خلواطر ،وحتا�شي ًا لال�صطياد يف املاء
العكر� ..إىل جانب ما َ�ش َّحت به الذاكرة املت�آكلة.
كانت نتائجها جميلة ومبهجة للنف�س ..ا�ستقيت ذلك من خالل
عدد من الر�سائل امل�شيدة واملليئة بالثناء وهلل احلمد ،وهذا ما �شجعني
على �إزاحة ال�ستار عن (خواطر و�أحاديث للأبناء) �صار يل �سعي يف
تدوينها خالل �أيام م�ضت ..حتكي و�صف ًا ور�ؤى ،و�أحداث ًا �شامل ًة لأقوام
وجماعات و�أفراد ..ق�صدت منها ا�ستح�ضار ًا وتذكري ًا مبواقف نبل
و�س�ؤدد ،و�أخرى �إي�ضاح حلال من املنحدرات والهبوط ،وهكذا من
احلاالت العامة التي ُي�ستح�سن التذكري بها ..للعربة واالتعاظ.
و�أجزم �أن فيها من العرثات وال�سياق الأدبي اجلاف ما يجعلها
ُعر�ضة للنقد املو�ضوعي ،وهذا �ش�أن متر به كل مطبوعة ..لتكون عر�ضة
للت�صحيح وتقومي امل�سار.
وعذري يف ذلك �أنني ل�ست من �أرباب القلم ،و�ص َّواغ الكتابة،
واملجادلة الأدبية ،و�إمنا م�شارك ي�سعى جاهد ًا �أن ُيقدم �شيئ ًا من
جتاربه وخربته املكت�سبة ،و�إ�سهام ًا فيما قد ُيرى فيه �إفادة� ..ش�أين
يف ذلك �ش�أن كل متطلع لتحقيق نتاج �أف�ضل يرقى لذوق الناقد ويروي
عط�ش القارئ.

ةمتاخلا
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و َل َعل ناقد ًا للذات َق ْب َل نقده لكتاب (ذاكرة من الزمن )...قد
�أ�صاب حينما �أجهد نف�سه لقراءة ما بني ال�سطور ..لينب�ش و ُيحلل
ُرفات مدفونة بني قبور �س ّواها الدهر بالأر�ض ،وقد �أر�شدين م�شكور ًا
لإعادة النظر يف ح�ساباتي ومراجعة جلميع مدوناتي ،و�إ�ضافة �شيء
لدي من حر�ص �سابق ..جزاه اهلل عني خري
من احلذر� ..إىل جانب ما َّ
اجلزاء.
وما ذلك �إال دفع معنوي للم�ضي يف م�سار ارت�ضيته لنف�سي ،وم�ؤكد ًا
رغبتي يف تنويري ،والت�شجيع من �إخوة �أحبة ..لهم من الر�ؤى النقية
واخلربة الزكية ما ُينري يل الطريق.
وقدمي ًا قيل� :إن ال�شجاعة تقع بني معادلتني:
(الإقدام ..تهور) ،و(الإحجام ..جنب) ،وما بينهما طريق العقالء،
و�أن لكل عمل �إيجابي �ضريبتان:
الأوىل :ال�ضريبة الثمينة :توجيه عاقل ،و�إر�شاد نا�صح ،وهما
م�صدر قبول وترحيب..
الثانية :ال�ضريبة اخلا�سرة :نقد الذع ،و�سهام ناقم (لذات �صاحب
العمل ..ال لنتاجه) وتلك من عوامل الرف�ض وال�صدود.
و�صدق من قال:
و َك ْم على الأر�ض من خ�ضراء مورقة ولـ ــي�س ُيرجـ ـ ــم �إ َّال مـن بــه ث ــم ُر

وما ذلك �إال حال من �شطحات الر�ؤى ..التي متليها العواطف،
ورغبات النف�س وميولها ..الداعية للركون للك�سل والتجايف عن العمل.
نعم :من ال يعمل ال ير�ضيه �أن يعمل الآخرون ،وتلك حال فئة من
بثور املجتمع ونتوءاته ..ممن ان�شغلوا عن النقد املو�ضوعي املُ�شيد
بخ�صائ�ص املنقود ،وبالتنويه لت�صحيح معلومة ما� ..إىل البحث يف
عيوب اخللق الذاتية ،متنا�سني و�ضع ًا هم يعي�شونه ،وتلك حال ال يخلو
منها جمتمع ،وما ذلك �إال �ش�أن عام عا�شه ويعي�شه الكثريون.
وقد قال حكيم :لي�س لثالثة ِحيل:
فقر يخالطه ك�سل ،وخ�صومة يداخلها ح�سد ،ومر�ض ميازجه هرم.
�أرجو �أن �أكون قد وفقت يف �سرد جهد املقل بهذه املطبوعة �صياغ ًة
ومعنى ،و�أن جتد قبو ًال وا�ستح�سان ًا من قارئها الكرمي ..رعى اهلل
ً
اجلميع.
�أمدنا اهلل بعفوه و�إح�سانه ،و�أدام علينا نعمة الأمن والأمان.
واحلمد هلل رب العاملني.
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