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روحوا

القلوب

إعداد:
شيرين أشرف جمال

أتعرف ما هى ؟؟
... »يا ابن آدم تهّيأ

ن فيها لصالة الفجـر
ّ
لليلة ال ُيؤذ

ُينادي عليك فيها وُيقال لك ...
يا ابن آدم

أين سمعك ما أصّمك ..؟
أين بصرك ما أعماك..؟

أين لسانك ما أخرسك..؟
أين ريحك الطّيب ما غّيرك..؟

أين مالك ما أفقرك..؟
ك

َ
 في القبر نادى عليك املل

َ
فإذا ُوِضْعت

يا ابن آدم
جمعت الدنيا أْم الدنيا جمعتك..؟

يا ابن آدم تركت الدنيا أْم الدنيا تركتك..؟
يا ابن آدم استعددت للموت أْم املنّية عاجلتك..؟

يا ابن آدم
خرجت إلى الدنيا وأنت بغير ذنب

ك ذنوب
ّ
 إلى التراب وكل

َ
وعدت

فإذا ما انفض الناس عنك
يوم  ٍصبحها  ليلة  أول  لتقضي  الليل  أقبل  و 

القيامة
ن فيها الفجر

ّ
ليلٍة ال ُيؤذ

ن يومها حّي على الصالة
ّ
لن يقول املؤذ

انتهت الصالة
انتهت العبادات

ن فجرها هو إسرافيل
ّ
 الذي سيؤذ

ّ
إن

ينادي ...

أيتها العظام النخرة
أيتها اللحوم املتناثرة

قومي لفصل القضاء بني يدّي الله رب العاملني
إن الله يقول:

 في الصور فجمعناهم جمعًا(
َ

ِفخ
ُ
)ون

و يقول أيضًا:
)وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا(

يا ابن آدم
 عليك ليل أول يوم في قبرك

ْ
عندما ُيقِبل

ينادي عليك مالك امللك وملك امللوك يقول لك:
يا ابن آدم

رجعوا و في التراب تركوك
وا معك ما نفعوك

ّ
دفنوك و لو ظل

 لك إال أنا وأنا الحّي الذي ال أموت
َ

و لْم يبق

⁉ هذا السؤال هو ما ينبغي أن يسأله 
كل مسلم لنفسه ويحاول إجابته بصدق 
أو فتورا  خصوصا حينما يستشعر ملال 
على  فتحا  يجد  ال  حني  أو  العبادة  في 
مع  والتفاعل  الخشوع  ويستبطئ  قلبه  

العبادات املختلفة.؟! 
لدى  بالنقص  اإلحساس  يتعاظم 
إلى  يجدون  حني  ذكرت  ممن  كثير 
تأثرا  يذوبون  يكادون  من  جوارهم 
الخشوع  معالى  فى  ويسمون  وخشية 

والتلذذ بالعبادة.
*الحقيقة أن هذا التأخر في املشاعر 
اإليمانية واألحاسيس التعبدية قد يكون 
اختبارا يحتاج من تعرض له ألن يفهمه 
أن  أبدا  شرطا  فليس  أبعاده  ويدرك 
تكون هذه عالمة قسوة قلب ودليل على 
املولى  رضا  انعدام  أو  القبول  احتجاب 
جل وعال لكن االختبار قد يكون ها هنا 
لصدق العبد وحقيقة أهدافه من التعبد 
عن  حرجا  سؤاال  اإلنسان  وليجيب 

أولويات نياته وترتيب مقاصده 
* هل أعبده ألرضى أم ليرضى؟ 

أم  وأستمتع  ألتلذذ  فقط  أتهجد  هل 

أقنت من الليل ساجدا وقائما حذرا من 
عذاب اآلخرة ورجاء رحمة ربي

بالعبادة  واالستمتاع  التلذذ  إن   *
الله  ومشاعر السمو  والبكاء من خشية 
التذلل  سماوات  فى  العلو  وأحاسيس 
واإلخبات  الخشوع  درجات  فى  والتقلب 
فتوحات  من  شك  بال  هى  واإلنابة؛ 
وفيوضات  القنوت  وبركات  العبودية 

الركوع والسجود
*لكن النية األعظم واملقصد األسمى 
ببساطة..  هو  الصالح  والعمل  للعبادة 

إرضاؤه* 
 *إرضاء الله عز وجل*

أن يرضى الله وأن يغفر ويرحم فهذا 
هو الفوز سواء جاء االستمتاع وحضرت 

اللذة أو تأخرت 
املهم أن تبقى على الباب وأال تكل أو 
تمل إذا استبطأت حضور تلك املشاعر 

وهذا والله هو معيار الصدق الحقيقي
أويس  حال  من  ُروى  فيما  نظرت  لو 
نموذجا  لوجدت  الله  رحمه  القرنى 
ميل  على  الله  رضا  تفضيل  على  بديعا 

النفس

شأنه  في  ورد  تابعي  هذا  وأويس 
صحيحه  في  مسلم  اإلمام  رواه  حديث 

يقول فيه النبي:
له   

ُ
يقال  

ٌ
رجل التابعني  خيَر  »إن 

فمروه   
ٌ

بياض به  وكان   
ٌ

والدة وله  أويٌس 
فليستغفْر لكم«

رواها  كما  باختصار  الرجل  وقصة 
أن  اإلصابة  كتابه  فى  حجر  ابن  اإلمام 
صلى  النبى  وعاصر  أسلم   هذا  أويس 
اللحاق  يستطيع  وكان  وسلم  عليه  الله 
أن  شك  وال  بصحبته  والتنعم  بالحبيب 
أمه  بجوار  املكث  من  للمحب  أمتع  هذا 
لكن املعيار لديه كان رضا الله والتقديم 
لألحب  كان  والتفضيل  مواله  ملراد  كان 
وقد كان هاهنا   واألجلب لرضاه  لسيده 
بجوارها  ومكث  ذلك  فاختار  بأمه  بره 

وفي النبي قبل أن يلحق به أويس 
ُ

حتى ت
يلحق  ولم  الصديق  خليفته  وفي 

ُ
ت ثم 

خالفة  في  أمه  توفيت  حني  إال  باملدينة 
عمر بن الخطاب 

فهل ضره هذا ؟؟
أبدا

خير  وسماه  الحبيب  زكاه  لقد 
التابعني وإن لم ينل شرف الصحبة فإن 

النبى صلى الله عليه وسلم 
أي  الشرف  ذلك  نال  من  أمر  قد 
الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا 

هذا الذى لم ينلها أن يستغفر لهم
وقد فعل عمر بن الخطاب ذلك فما 
أن لقي أويس حتى طلب منه أن يستغفر 
عليه  الله  صلى  النبي  بوصية  عمال  له 

وسلم

يا ابن آدم
من تواضع لله رفعه ومن تكّبر وضعه الله

عبدي أطعتنا فقّربناك
وعصيتنا فأمهلناك

 إلينا بعد ذلك قبلناك
َ

ت
ْ

ولو ُعد
 في نبأ عظيم

ّ
ي واإلنس والجن

ّ
إن

 غيري
ُ

 وُيْعَبد
ُ

ق
ُ
أخل

أرزق وُيشكر ُسواي
خيري إلى العباد نازل وشّرهم إلّي صاعد

أتحبّب إليهم بنعمي وأنا الغنّي عنهم
ي باملعاصي وهم أفقر شيء إلّي

ّ
و يتباغضون عن

من عاد منهم ناديته من قريب
 منهم ناديته من بعيد

َ
ومن بُعد

أهل ذكري أهل عبادتي
أهل شكري أهل زيادتي
أهل طاعتي أهل محبتي

طهم من رحمتي
ّ
أهل معصيتي ال أقن

ي أحّب التواّبني وأحب 
ّ
فإن تابوا فأنا حبيبهم فإن

املتطهرين
وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم

الذنوب  من  ألطّهرهم  باملصائب  أبتليهم 
واملعاصي

الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد
والسيئة بمثلها وأعفو

أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة والثبات
اللهم نسألك العفو والعافية واملعافاة الدائمة

في الدين والدنيا »أمني يارب العرش العظيم«

كلمات يجب التمعن بها

نعبده لنرضى أم لريضى؟
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ابنها  فصرخ  وانكسر  يدها  من  الحليب  كوب  سقط 
رسالة  له  فكتبت  غاضبا.  الغرفة  وترك  وجهها  في 
صغيرة. وعندما عاد ابنها وجدها نائمة على كرسيها 

كالعادة والرسالة في حجرها فأخذها وقرأها:
أصبحت  آسفة.....فقد  أنا  عيني:  وقرة  وحبيبي  إبني 

عجوزًا. ترتعش يدي فيسقط طعامي على صدري.
ولم أعد أنيقة جميلة طيبة الرائحة!!!!! فال تلمني.

وحذائي!!!!  مالبسي  لبس  على  أقوى  ال  وأنا 
فساعدني.

وال تحملني قدماي إلى الحمام!!!! فأمسك يدي.

إذا أعطاني هدية .. أعطيه !
إذا اتصل بي .. أتصل به !

إذا حضر عزومتي .. أحضر عزومته !
حتى العزاء .. حتى األجر ..

إذا عزاني .. أعزيه !
يقول د/ عائض القرني:

بمقياس  والهدايا  والهبات  العواطف  في  الناس  تعامل  ال 
عاملهم  بل  والخسارة،  الربح  بميزان  وال  والشراء،  البيع 

بالكرم والجود، ومن منعك شيئًا فأعِطه ..
أخطأت  إذا  األرض،  هذه  على  واحدة  مرة  ستعيش  أنت 

اعتذر، وإذا اشتقت تكلم، وإذا أحببت فعّبر ..
وال تكن صامتًا ..

اجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك ..
ومن يعرفك يدعو لك بالخير ..

ومن يسمع عنك يتمنى مقابلتك .. فمن تعطر بأخالقه لن 
يجف عطره، حتى لو كان تحت التراب...

وتذكر كم أخذت بيدك لكي تستطيع أن تمشي.
وال تمل من ضعف ذاكرتي وبطء كلماتي.

معك  أكون  أن  فقط  اآلن  املحادثة  من  فسعادتي 
فضحكاتك كانت تفرحني عندما كنت صغيرًا

ببساطة  فأنا  اآلن.  سـامتك 
َ

ابت من  تحرمني  فال 
أنتظر املوت!!!!

لقد كنت معك حني ولدتك!!!
فكن معي...........حني أموت!!

في النهاية أمك.أمك.أمك
اللهم ال تحرم أمهاتنا وآباءنا الجنة ⁉

وقل رب ارحمهما

ثقافة مجتمعنا البائسة

سأل رجل مهموم حكيما، فقال :
أنا  مما  حيلة  لي  وما  أتيتك  لقد  الحكيم  أيها 

فيه من الهم؟
ريد 

ُ
وأ سؤالني  سأسألك  الحكيم:  فقال 

إجابتهما..!!
فقال الرجل: اسأل؟

ومعك  الدنيا  هذه  إلى  أجئت  الحكيم:  فقال 
تلك املشاكل؟

قال: ال !
فقال الحكيم: هل ستترك الدنيا وتأخذ معك 

املشاكل؟
قال: ال

يذهب  ولن  به،  تأِت  لم  أمٌر  الحكيم:  فقال 
الهم،  هذا  كل  منك  يأخذ  أال  األجدر  معك، 
فكن صبورًا على أمر الدنيا، وليكن نظرك إلى 
السماء أطول من نظرك إلى األرض يكن لك ما 
أردت، وابتسم دائمًا ألن رزقك مقسوم وقدرك 
محسوم، وأحوال الدنيا ال تستحق الهموم، ألنها 

بني يدي الحي القيوم. فلنقل دائما الحمد لله .

» السعادة أم التعاسة النفسية »
َس 

ْ
ف

َّ
الن  

َّ
ِإن ِسي 

ْ
ف

َ
ن  

ُ
ئ َبرِّ

ُ
أ »َوَما  تعالى  الله  يقول 

وٌر 
ُ
ف

َ
غ ي  َربِّ  

َّ
ِإن ي  َربِّ َرِحَم  َما  ِإال  وِء  ِبالسُّ  

ٌ
اَرة مَّ

َ
أل

َرِحيٌم« )53( )يوسف( .
هل الدوافع النفسية هي املسئولة عن ارتكاب 

الفرد للجرائم؟
اإلجابة : نعم

أن كل سلوك يصدر  النفسية ترى  فالقاعدة 
دافعا  أكان  سواء  دافع  وراءه  يكون  الفرد  من 
التي  القوة  هو  فالدافع  نفسيا.  دافعا  أم  فطريا 
تجعل الفرد ينشط إلصدار سلسلة من األساليب 
السلوكية بحيث تتجه هذه األساليب نحو تحقيق 
هدف معني ثم تتوقف إذا تحقق الهدف وللدافع 
وظيفتان أساسيتان في الشخصية تجعل الفرد 
يستطيع التكيف والتوافق في املجتمع سواء على 

مستوى السواء أو الال سواء .
فالوظيفة األولى: هى تنشيط السلوك

والوظيفة الثانية: هى توجيه السلوك الوجهة 
الخاصة بتحقيق الهدف .

ففي الوظيفة األولى للدافع نجد فيها أن شدة 
أو  النشاط  درجة  مع  طرديا  تتناسب  الدافع 
الطاقة املبذولة التي يقوم بها الفرد، بمعنى أنه 
كلما زاد وقت الحرمان من الوصول للهدف زاد 

النشاط املبذول والعكس صحيح .
أن  فيها  فنجد  للدافع  الثانية  الوظيفة  أما 

عشوائيا  تبذل  ال  املبذولة  الطاقة  أو  النشاط 
بل تكون موجهة توجيها خاصا لتحقيق الهدف 

املنشود.
أو  طريق  أي  في  سلوكه  ينشط  ال  فاملجرم 
على  الحصول  اتجاه  في  ينشط  ولكنه  سبيل، 
إتمام صفقته املشبوهه وبالتالي الحصول على 
أصبحت  فالسعادة  السلبية.  والسعادة  اللذة 
أو  لصا  املجرم  هذا  أكان  سواء  املجرم  لدى 
مدمنا،  أو  نماما  أو  كذابا  أو  منافقا  أو  سفاحا 
فأصبحت هذه سعادة سلبية هي التهام فريسته 
سواء أكانت هذه الفريسة اغتصاب مال أو ولد 
اختالس  أو  تزوير  أو  نفاق  أو  كذب  أو  بنت  أو 
 .. قتل  أو  آخرين  أفراد  إيذاء  أو  زور  شهادة  أو 
بأسلوب  النفسية  حاجته  بإشباع  يقوم  فهو  إلخ 
سوية  وغير  شرعية  غير  وبطريقة  مرضى 
املشبوهة  الصفات  هذه  من  انتهائه  فبمجرد 
والسعادة  والسرور  بالبهجة  املجرم  يحس 
على  »التعاسة«  املرضى  املستوى  على  السلبية 
مأكله  في  الكافر  يشبه  فهو  السوي  املستوى 
الله  وصدق  الحياة  في  بالنعم  وتمتعه  ومشربه 

العظيم إذ يقول:
تأكل  كما  ويأكلون  يتمتعون  كفروا  )والذين 

األنعام والنار مثوى لهم(.
وصدق الرسول الكريم إذ يقول: »املؤمن يأكل 

في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء«.

الدوافع النفسية وارتكاب الجرائمحكمة غالية
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القلوب

الذي  املكتب  من  الوالد  اقترب   
على  يده  ووضع  ولده  عليه  يجلس 
كتفه بمحبة وحنان وفخر وسأله وهو 

يتصيد املجاملة:
من أقوى رجل في الدنيا؟؟؟ 

أجاب االبن ... أنا.
من  السؤال  وأعاد  األب  اندهش 

أقوى رجل في هذه الدنيا؟؟؟ 
أجاب اإلبن بهدوء: أنا .

بمغادرة  وهم  األب  مالمح  تغيرت 
مكتب ابنه بصمت 

وعند باب املكتب سأل الوالد ولده:
فأجاب  الدنيا  في  رجل  أقوى  من 
االبن وبنفس الهدوء ... أنت . انفرجت 
تعلوها  وأصبحت  األب  أسارير 
تجيب  كنت  ملاذا  ابنه  وسأل  الدهشة 

قبل لحظات بأنك األقوى.
أجاب االبن عندما كنت تضع يدك 

على كتفي كنت أنا األقوى
ووقفت  تركتني  وعندما 

بعيدا«أصبحت قطعا« أنت األقوى...

بعد عمر طويل 
قبور  على  األبناء«  »دموع  تفيد  لن 
والديهم. مهما كانت غزيرة وصادقة 

لن تفيد االبن ولن تفيد الوالد .
ظهر  على  الوالد  بقي  طاملا  ولكنه 
األرض حيا« بصحته أو بسقمه . بقوته 
أو بضعفه ...وبغناه أو بفقره ...ورجولته 
السند  هو  سيبقى   . شيخوخته  أو 
الطاقة  ومصدر  الله  بعد  وامللجأ 

واألمن واألمان لولده ...
وكذلك  الله  مشيئة  قضت  هكذا 

ستبقى .. 
فهنيئا« ملن كان لوالديه راضيا«.

رحمة  جميعا  آباءكم  الله  رحم 
السند  دائما  لنا  كانوا  فقد  واسعة 

وامللجأ لنا بعد الله .

األشياء  حقيقة  أدركنا  أننا  لو 
الكثيرة التي نفقدها لربما كنا نحن 

املفقودين في هذه الحياة !
بالدرجة األولى ألشياء  لكننا نتوجع 

كانت تستهوينا وفقدناها !
يتبادر  الفقد  كلمة  نسمع  وحني   

 فارقنا منذ مدة!
ٌ

للذهن عزيز
*هل هذا كل ما يمكن أن نفقد ؟!*

* إن أقسى آالم الفقد حني تكون أنت 
) *مفقودك* (

الحياة  متاهات  أي  في  تدري  أال 
ومنعطفاتها أضعت نفسك !

أال تعود قادًرا على أن تجدك !
تتصف  كنت   

ً
جميال ا 

ً
وصف تفقد  أن 

به 
هذا نوع فقد ..

ا كنت تتميز به 
ً
ا حسن

ً
أو خلق

فهذا نوع فقد ..
عندك  العالية  القيم  تصبح  أن 
تختلط  عالية،  والرخيصة  رخيصة 

املوازين في عقلك 
هذا فقد ..

حني تفقد فكرك النظيف وفطرتك 
السليمة أو عقيدتك الصافية؛

فيالبشاعة الفقد وقبحه !!
ومواهبك  طاقاتك  تفقد  حني  ألم 

وقدراتك أو بعض عافيتك …
بها  تنتفع  ال  منك  تذهب  *الساعة 

مفقودة !
*املجلس ال تذكر الله فيه مفقود !

الله  طاعة  في  تستعمله  ال  *املال 

مفقود !
*العمل ال تخلصه لله مفقود !
*ورد من القرآن ينقطع فقد !

*نافلة كنت تواظب عليها ثم تركتها 
فقد!

*تسابيح كنت ترددها وأغفلتها فقد 
!

*لسان كنت تصونه واليوم تفري به 
في أعراض الناس فقد !

وأي   
ٌ

فقد وتنساه  تحفظه  *القرآن 
فقد !

يضمحل  وشبابك  يرحل  *عمرك 
فقد !

فقٍد  ..؟!وبأي  تتلوع  فقٍد  أي  على 
تغص ..؟!وألي مفقوٍد تبكي 

*واملفقوُد الحقيقي هو ) أنت( 
إن الفقد 

*حني يتصل فقد الدنيا بفقد اآلخرة 
حسناتك  العرض  يوم  تفقد  *حني 

وتتعثر على الصراط خطواتك …
على  وعزمك  همك  تبعثر  *ال 
ولتبِك  قيمة،  ذات  ليست  مفقودات 
نفسك  من  يكون  حني  الفقد  على 
حرث  ..ومن  ربك  من  نصيبك  ومن 

آخرتك ..  
*يا للفقد املضني حني تفقد الجنة* 

!
»وأنذرهم يوم الحسرة«

خسروا  الذين  الخاسرين  إن  »قل 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة«

هذا هو الفقد 

األب

مساحات الفقد

التي كانت  االسترخاء الذهني وهو من أنواع االسترخاء القديمة 
ويمكن  والعصبي،  النفسي  والقلق  التوتر  لعالج  ستخدم 

ُ
ت ومازالت 

ه محاولة إلراحة األعصاب من 
ّ
تعريف االسترخاء بصفٍة عامة على أن

خالل مجموعة من التمارين، وفي الغالب يمكن أن تستغرق تمارين 
ربع  إضافة  ويمكن  دقيقة،  العشرين  يقارب  ما  الذهني  االسترخاء 
ساعة أخرى ملمارسة تمارين االسترخاء الذهني عمليًا. ولالسترخاء 
بشكٍل عام العديد من الفوائد الصحية التي تعود بالنفع على جسم 

اإلنسان. 
شروط ممارسة تمارين االسترخاء الذهني: 

أعضاء  جميع  إرخاء  ملحاولة  جدًا  مريح  وضٍع  في  الجلوس  يجب   
الجسم. 

 أن يكون املكان هادئًا بشكل تام واإلضاءة خافتة. 
س بعمق مع تنظيم عملية التنفس نفسها. 

ّ
 التنف

االسترخاء  تمارين  ممارسة  أثناء  ُمعنّي  موضوع  على  التركيز   
الذهني، وأن يكون املوضوع ممّيزًا ومحبوبًا لدى الشخص. 

عن  االبتعاد  مراعاة  مع  لالسترخاء،  ُمعنّي  وقٍت  اختيار  محاولة   
والتوتر  اإلجهاد  أوقات  أو  مباشرة  االستيقاظ  بعد  أو  النوم  أوقات 

الشديد. 
طريقة تمارين االسترخاء الذهني: 

جالسًا  الشخص  يكون  أن  فإّما  التمرين،  وضعية  اختيار  يتم   
والظهر مستقيمًا، أو واقفًا أو مستلقيًا على ظهره، ثم وضع اليدين 

على املعدة وإغماض العينني. 
 

ّ
 بعدها يتّم أخذ نفس عميق ثّم حبس الهواء داخل الصدر والعد

ته خمس عشرة ثانية، ثم بعدها إخراج الهواء 
ّ

حتى خمسة أي ما مد
من الصدر عن طريق زفير عميق، ويجب تكرار تلك الطريقة ثالث 

مرات متتالية. 
وأصابع  والجبهة  والحاجبني  الفكني  عضالت  إرخاء  اآلن  يجب   
يجب  بحيث  واللسان؛  والشفتني  والجفنني  والساعدين  اليدين 
 

ّ
يمتد بحيث  التوتر؛  من   

ً
وخالية ملساء،  العضالت  تلك  تكون  أن 

إلى   
ً
واصال الفقري  العمود  وجوانب  الظهر  أعلى  إلى  االسترخاء 

أسفل الظهر. 
 يتّم تخيل سريان الهواء داخل الجسم، وجريانه داخل الرئتني ثم 
املاء، وبذلك   الجسم يطفو على 

ّ
أن خروجه، وبعدها استشعار كيف 

تسترخي عضالت البطن وبالتالي الشعور بالهدوء التام والسكينة. 
الجسم  ترك  يجب  الذهني  االسترخاء  تمرين  من  االنتهاء  بعد   

ة خمس دقائق قبل فتح العينني. 
ّ

بتلك الحالة ملد
فوائد االسترخاء الذهني: 

 تنظيم ذبذبات املخ.
 تحسني الذاكرة. 

 تقليل االكتئاب بشكٍل فّعال. 
 تحسني مستوى أداء أي عمل. 

 تحسني طبيعة النوم. 
 القدرة على التغلب على ضغوطات الحياة اليومية. 

فس أكثر. 
ّ
 إعطاء املقدرة على التحكم بالن

التوتر  عالج  بواسطة  الحيوية،  للعملّيات  التوازن  بناء  إعادة   
النفسي والعصبي والعضلي أيضًا. 

إلى  يؤّدي  مّما  الداخل،  في  عاكسة 
ُ
امل الطاقات   

ّ
كل عن  التنفيس   

تحقيق الصفاء النفسي. 
ب 

ّ
وتصل الدم  ضغط  وارتفاع  القلب  بأمراض  اإلصابة  تقليل   

الشرايني. 
 تقوية وتعزيز جهاز املناعة في الجسم.

تمارين االسرتخاء الذهنى
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كم باًبا فتحت اليوم؟!
في  تسببت  أقصد  أن  دون 

جريمة بأمريكا!!!
فلم أفتح الباب لسيدة كبيرة 
خلفي  تسير  كانت  السن  في 
باب  من  بالخروج  أهم  وأنا 
مجمع تجاري. ارتطمت السيدة 
وتبعثرت  وتعثرت  بالباب 
أن  دون  األرض  على  أغراضها 

تصاب بأي أذى.
محاولتي  خالل  لكن 
أشالء  جمع  في  مساعدتها 
أن  أمن  رجل  سألني  أكياسها 
في  اإلدارة  مكتب  إلى  أرافقه 
كالذي  عاٍل  بصوت  املجمع 
أن  وفور  اللصوص.  به  ينادي 
الحوار  بيننا  دار  املكتب  دخلت 

التالي،
»هل  فظ:  بسؤال  بدأه  الذي 

لديك مشاعر«؟!!
أجبته باقتضاب: »بالتأكيد«.

غضبا:  يفيض  ووجهه  فرد 
»ملاذا إذًا لم تفتح الباب للسيدة 

التي وراءك؟«.
أرها.  »لم  قائال:  عليه  رددت 
مؤخرة  في  عينني  أملك  فال 

رأسي«.
قارورة  عن  يبحث  وهو  فقال 
النار  ليطفئ  أمامه  التي  املاء 
إثر  أعماقه  في  تشتعل  التي 
إجابتي التي لم ترق له: »عندما 
عليك  يتوجب  سيارتك  تقود 
ومن  أمامك  هو  من  تراقب  أن 
ويمينك.  شمالك  وعن  خلفك 
أكثر  تكون  أن  األحرى  فمن 
حرصا عندما تقود قدميك في 

املرة املقبلة«.
النصيحة،  على  شكرته 
عن  معتذرا  سبيلي  فأخلى 
نابع  تصرفه  أن  مؤكدا  قسوته، 
من واجبه تجاه أي شخص يبدر 

منه سلوك يراه غير مناسب.
خرجت من مكتبه وأنا أهطل 
الحرارة  درجة  أن  رغم  عرقا 
في  وقتئذ  الصفر  تحت  كانت 

والية يوتاه بغرب أمريكا.

في  تعلمته  مهما  درسا  كان 
عام  أمريكا  في  األولى  سنتي 
ذلك  منذ  فأصبحت   2000
أمامي  ملن  األبواب  أفتح  الحني 
وشمالي.  يميني  وعن  وخلفي 
أمسكه  حرصي  فرط  ومن 
في  بعيد  من  طيفه  يلوح  ملن 
مشهد كوميدي تسيل على إثره 

الضحكات.
املجمعات  في  األبواب  فتح 
واملستشفيات  التجارية 
والجامعات يعد سلوكا حضاريا 
دول  تجيدها  ثقافة  ويعكس 
تقطن  جعلها  مما  األول  العالم 
في  نقبع  فيما  الصدارة، 

املؤخرة.
ال أقصد فقط األبواب الفعلية 
التي نعبرها في أماكننا العامة 
االفتراضية  األبواب  أيضا  بل 

في  وتشغلنا.  تقطننا  التي 
يقظتنا وأحالمنا.

الترقية  وباب  الوظيفة  باب 
األبواب  هذه  الفرصة.  وباب 
مفاتيحها  بعضنا  يملك  التي 
ال  لألسف  أنها  بيد  ومقابضها 
تفتح إال ملن نحب ونهوى. ملن له 
منزلة في نفوسنا وقلوبنا، مما 
أدى إلى ارتطام وسقوط الكثير 
من املوهوبني، ممن ال حول لهم 
األبواب،  هذه  أمام  قوة،  وال 

متأثرين بجراحهم ومعاناتهم.
إال  ومغلقة  موصده  فأبوابنا 
الحظوة  لهم  قليلة  قلة  أمام 
لديهم  ليس  وربما  والشفاعة 
أدنى اإلمكانيات للحصول على 
تتطلب  فرصة  أو  معينة  وظيفة 

مواصفات ومعايير محددة.
من  صديقي  تخرج  حفل  في 

ببريطانيا  مانشستر  جامعة 
بكلمة  تأثرت  املاضي  العام 
ارتجلها  التي  الخريجني 
على  حصل  سوداني  طالب 
الهندسة.  في  الدكتوراه  درجة 
التي  القصيرة  كلمته  سحرتني 
فرحتكم  أفسد  »لن  فيها:  قال 
سأختزلها  مملة.  طويلة  بكلمة 
في جملتني. دكتور جون فرانك، 
مكتبك  باب  فتحت  ألنك  شكرا 
وعقلك لي. هذا الباب هو الذي 
جعلني أصعد هذه املنصة اليوم 
صدر  في  الفرح  حقول  وأزرع 

جدتي مريم«.
السوداني  يرتبط  ال  قطعا، 
جون  وأستاذه  كامل  صالح 
وروابط  قرابة  بوشائج  فرانك 
بمشروع  آمن  األخير  لكن  دم. 
طاملا  أبوابا  له  فشرع  طالبه 
وعدد  وطنه  في  بها  اصطدم 
من الدول العربية. يقول صالح 
التي  جدته  عربة  يدفع  وهو 
خصيصا  بريطانيا  إلى  جاءت 
الوحيد  حفيدها  مع  لتتقاسم 
فرحته بالحصول على الشهادة 
فرانك  »الدكتور  الكبيرة: 
الوحيد الذي أصغى إلّي. طفت 
وجامعات  كثيرة  عربية   

ً
دوال

عديدة ولم أجد أذنا صاغية«.
تحفل  العربية  مجتمعاتنا  إن 
الذات. فتكاتفنا  باألنانية وحب 
لبعضنا  األبواب  وفتح  وتعاوننا 

البعض سيثمر نجاحا غفيرا.
الفرنسي،  املفكر  يقول 
كريح  »األنانية  الروشفوكو: 
كل  تجفف  إنها  الصحراء.. 

شيء«.
يقودنا إلفشاء  واحد  ثمة حل 
وهو  النجاح  وإشاعة  اإلبداع 
محبة  وإعالء  الذات  نكران 
كل  في  وتطبيقه  عاليا  اإلنسان 

معامالتنا.
بسؤال  منا  واحد  كل  وليبدأ 
النوم:  إلى  يخلد  أن  قبل  نفسه 

»كم باًبا فتحت اليوم«


