
43 النفس املطمئنة

األهرام  صحيفة  في  قرأت 
بها  يقوم  طريفة  مبادرة   عن 
سعاة البريد للطرق على األبواب 
العاصمة  في  املسنني  ملساعدة 
طرافة  رغم   ، لندن  البريطانية 
تنم  فإنها  وإنسانيتها  املبادرة 
الخطورة  بالغ  بأمر  اهتمام  عن 
الشعور  وهو  اإلنسان  حياة  في 
بالوحدة خاصة لدي كبار السن، 
من  أنك  الوحدة  عواقب  فمن 
األمور  وزن  من  تتمكن  أال  السهل 
فبدون  الصحيح،  قدرها  على  
يمنحك  أو  يطمئنك  شخص 
يضايقك  عما  لتتحدث  الفرصة 
املخاوف  لديك  ستتفاقم 
هي  مما  أكبر  وتبدو  الصغيرة 
الكاتبة  وذكرت  بالفعل،  عليه 
كتابها  في  بلير«  »ليندا  الرائعة 
أنه  الصميم«  في  »كالم  الشيق 
وحيدا  تكون  عندما  السهل  من 
من  ثابتة  أنماطا  تتخذ  أن 
العادات  تصبح  وقد  السلوك، 
وستشعر  تماما  مترسخة  السيئة 
عليك  الصعب  من  أنه  ذلك  بعد 
العادات«،  هذه  من  التخلص 
كتابه  في  سكنر«  »كيفني  وذهب  
عن اإلدمان إلى أبعد من ذلك، إذ 
االجتماعية  العزلة  أن  إلى  أشار 

العقلية،  الصحة  على  تؤثر  قد 
من  محددا  عددا  هناك  أن  وأكد 
يجب  االجتماعية  االتصاالت 
أسبوعيا  بها  يقوم  أن  الفرد  على 
أنه  وأضاف  سليما،  يبقي  كي 

بالتواصل  اإلنسان  يقم  لم  إذا 
األقل،  على  أشخاص  سبعة  مع 
باإلصابة  يخاطر  اإلنسان  فهذا 
علم  في  وتعلمنا  عقلي،  بمرض 
أن  املعرفي  العصبي  النفس 
الجسم  في  تفرز  كيمائية  مواد 
اآلخرين  من  التقارب  حال  في 
»األوكسيتوسني«  تسمي 
من  ل 

ِّ
تقل  Oxytocin

أمراض  وقوع  معدل 
واألوعية  القلب 
أن  حني  في  الدموية، 
اآللية  هذه  تثبط  العزلة 
الطبيعية،  الدفاعية 
في  مرارا   كررنا  وكم 
مقولة  محاضراتنا 
الصحة  أن  عكاشة«  »د.أحمد 
حول  التمركز  هي  النفسية 
هو  النفسي  واالضطراب  اآلخر، 
يغيب  وال  الذات،  حول  التمركز 
الهدي النبوي عن هذه القضية، 
بأن  الكريم  رسولنا  فيوصينا 
الناس  يخالط  الذي  »املؤمن 
إلى  أحب  أذاهم  على  ويصبر 
يخالط  ال  الذي  املؤمن  من  الله 
أذاهم«  علي  يصبر  وال  الناس 
سورة  في  تعالي  بقوله  ونختم   ،
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واضحة  داللة  تحمل  كريمة  آية 
االختالط  هو  األصل  أن  على 
اإلنسان  يالقيه  مما  الرغم  على 
من غيظ، بل  يجب على اإلنسان 
أحيانا العفو والتسامح والتعايش 
أحيان  في  وعليه  الناس،  مع 
والضرر  األذى  دفع  أخرى 
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علمينى يا أمى - علمنى يا أبى
املثالية  بني  ضائعون  أبناؤنا   «
التي نطلب منهم التحلي بها وبني 
ما يرونه من سوء أخالقنا معهم 

إن صح التعبير«
- عزيزي األب - عزيزتي األم : 
ألبنائنا  قدوة  نكون  أن  البد 
كل  فيه  الطفل  فقد  زمن  فهذا 
وال  صالحة  صحبة  شيء!! ال 
أوالد  حتى  وال  بريئة  ألعاب 
اطفال  معهم،   يلعب  الجيران 
مراهقتهم  في  سيواجهون  اليوم 
نواجهه  لم  قويا  تيارا  وشبابهم 

نحن.
أحضان  في  كانت  تربيتنا 
عن  بعيدا  البيوت  ربات  أمهاتنا 
والشهوات  العنف  إثارة  عوامل 
أطفالنا،   يشاهدها  التي 

االنحراف  نشاهد  نحن  وها 
فكيف  املنتشره!!   والجرائم 

سيكون حالهم!!
- أخي األب - أختي األم:

أعيدها »كونوا قدوة ألبنائكم«
موهم األدب 

ِّ
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موهم الحدود الشرعية فقد 
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اختلط الحالل بالحرام. 

موهم لكن بتصرفاتكم 
ِّ
نعم عل

بالصراخ  وليس  وأفعالكم 
وبالكالم فقط. 

من  ينفرون  تجعلوهم  ال 
بيوتكم.

قلوبكم  في  ليس  لهم  ادعوا 
أمامهم  لهم  فقط، ادعوا 
وأنتم  والهداية  بالتوفيق 
بمحبتكم  أخبروهم  مبتسمون،  
لهم، وأعطوهم شيئا من وقتكم، 
يبحثون  حائرين  تجعلوهم  ال 
كونوا  ويوجههم،   يسمعهم  عمن 
أصدقاء  ومعلمني  آباء  لهم 

ومستشارين. 
وأقر  أبناءكم  لكم  الله  حفظ 
دعواتهم  ورزقكم  بهم  أعينكم 

حني تنقطع أعمالكم..

د َنجيب عبد اللطيف د.أشرف ُمحمَّ
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