
يا سيدتىلگــــــــــــــــــــــــــ

العدد ١٣٧  نوفمبر 48٢٠١٩

إشراف : دعاء محمود جماليا سيدتىلگــــــــــــــــــ

أخلد  أن  قبل  املساء  فى  جلست 
اليوم  أعمال  جدول  أكتب  النوم  إلى 

التالى..
بإعداد  بالقيام  فجًرا  اليوم  يبدأ 
إلى  الذهاب  ثم  اليوم  طعام 
األمور  بعض  فى  ملساعدتها  والدتى 
إلى  الذهاب  ثم  السريعة  الصباحية 
العمل  إلى  أذهب  ذلك  وبعد  الجيم 
عمتى  سأزور  رجوعى  طريق  وفى 
الحبيبة املريضة ثم أرجع إلى البيت 
واصطحاب  الراحة  بعض  آلخذ 

أبنائى لقضاء بعض أمورهم. 
أجر  النوم  من  قمت  الصباح  وفى 
الطعام  إعداد  أستطع  ولم  قدمّى 
بالغة،  بصعوبة  والدتى  إلى  وذهبت 
بنفسى  وألقيت  البيت  إلى  رجعت  ثم 
فى الفراش ولم أستطع الخروج منه، 
الدواء  إخراج  أستطع  لم  أننى  حتى 
مساعدة  بدون  بجانبى  الدرج  من 

حتى  القدرة  عندى  تكن  ولم  ابنتى 
صفحة  لقراءة  املصحف  حمل  على 

واحدة .. وشعرت بإعياء شديد..
هو  هل  السبب..  فى  أفكر  وأخذت 
أدركت  ثم  املروحة،  أم  الهواء  مكيف 
هو  السبب  وإنما  ذاك  وال  هذا  ال  أنه 
هذا  تشغيل  مفتاح  إدارة  نسيت  أننى 
االستعانة  وهو  الضعيف  الجسد 
التخطيط  عند  أننى  يبدو  بالله.. 
لليوم نسيت أن أقول )إن شاء الله(، 
فكانت النتيجة أنه لم يأذن الله لهذا 
أستغفر  فأخذت  بالعمل..  الجسد 
الحكمة  فى  وتفكرت  التقصير  على 
أنها  فوجدت  املفاجئ،  املرض  من 
حجمه  اإلنسان  ملعرفة  تكون  ربما 
باألجهزة  نعمل  وأننا  الحقيقى 
اليومية وأنه لن يكون إال ما أراده الله 
ووجدت أن هذا املرض من رحمة الله 
الدنيا  الحياة  بحقيقة  للتذكرة  بنا 

دوامة  وأن  حال،  على  تدوم  ال  أنها 
فنخرج  فجأة  تلفظنا  قد  الحياة 
رب  الله  ملالقاة  مقدمات  بدون  منها 
لهذا  مستعدين  سنكون  فهل  العاملني. 
الحياة  سرعة  أن  أم  العظيم  املوقف 
الهدف  عن  ستلهينا  ومشاغلها 
ونقول  نتفاجأ  حتى  منها  الحقيقى 

)رِب ارجعون(.
من  السريع  االبتالء  هذا  فكان 
رحمة ربى بى لتذكرنى بحقيقة األمر 
ولتذكيرى بهذه النعمة العظيمة التى 
ال تقدر بثمن.. نعمة الصحة.. وبأهمية 
أعمالنا  جميع  فى  النوايا  تجديد 
استعدادا  لنثقل موازيننا  الدنيوية 
االنسان  »يأيها  العاملني.  رب  ملقابلة 

إنك كادح إلى ربك كدحًا فمالقيه«.

نعمة املرض.. وإن تعدوا نعمة الله ال تحصوها

كنت أتعجب وأشتاط غيظا عندما 
بجواره   - الله  رحمه   - أبى  يجلسنى 
أو  البيت  في  شيء  بعمل  يقوم  وهو 
أجن  كدت  ومرة  ألمى،  عمال  يقضي 
جالسا  تبقيني  ملا  سألته:  عندما 
وكل  اإلجازة  في  ونحن  اآلن  بجوارك 

زمالئي يلعبون اآلن؟
ابنى  وأنت  كبرت  ألنى  فقال 
بعد  كبر  على  جاءني  الذي  الجميل 
أو  أشرب  أن  أردت  فإذا  بنات  بضع 
حتى  أو  لضيف  الباب  أفتح  أن  أردت 

أحببت أن أكلم أحدا فأكلمك ... 
كانت ردوده الحقيقة بلغته الجادة 

الحاسمة تسكتنى ..
لكن أكثر مرة كدت أجن من امللل 
رتيبة  بطريقة  الصوف  يغزل  وهو 
على  يخيم  والصمت  مكررة  عقيمة 
الذي  معى  الحوار  هذا  أدار  املكان 

أتذكره بتفاصيله.. 
أبى سألنى: انت بتشجع مني؟

كرة  في  شيئا  يفقه  ال  كان  طبعا 
القدم ويعتبرها جريمة 

قلت له ... األهلى 
أيى .. بتحب مني في األهلى؟

عبده  ومصطفي  الخطيب  قلت: 
حمدي  وحسن  وزيزو  الشيخ  وطاهر 

وأحمد عبد الباقى وقرن شطة 
قال لي: إحكى عن كل العب شوية؟ 
الكثير  عنهم  أعرف  ال  له:  قلت 
في  الكبار  السبعة  كتاب  قرأت  لكنى 

األهلي
الكتاب؟  في  مني  عجبك  قال: 

وكنت أتوقع أن يسخر مني 
قلت: عجبنى كلهم 

قال لي: ما هو أجمل موقف فيهم؟
ملا  كان  الفناجيلي  رفعت  له:  قلت 
يروح  ماتش  في  أجوان  يجبش  ما 
قريتهم ويظل يشوط كور في الحيطة 
حتى رجله تنضبط وأول ماتش تنزل 

األجوان زي الرز ..
القوية  الجميلة  ضحكته  ظلت 
قفشاتى  يتوقع  يكن  لم  أذني  في  ترن 
وتباسطي في الكالم معه، ومن يومها 
أقول  أن  الجميلة  ضحكته  شجعتني 
أدب  بكل  الحياة  واقع  من  قفشات  له 

ودون إسفاف طبعا 
سكتنا مليا ....

فالتزمت األدب فقد كانت كف يده 
أنها  رغم  ترعبنى  القوية  الحمراء 
زارت قفاي مرة واحدة، لكن جسدي 

كاد أن يصاب بالشلل يومها ..
قطع الصمت قائال: ها شجع األهلى 
أنا  عشانك  الكورة  تابع  وها  عشانك 

وأي  القراءة  بتحب  إنك  فيك  عجبنى 
كتاب عايز تشتريه انت معاك الفلوس 
ثمنه  غلى  مهما  الكتاب  يظل  تتردد  ال 

أرخص من املدفوع فيه 
وحريف  لعيب  أنني  يعرف  كان 
البرلس  برج  في  الناس  إن  لي:  فقال 
ومركز بلطيم وجميع القرى املحيطة 
يتكلمون عن موهبتك في الكورة وأنا 
لك  قدمت  كنت  عليك  خوفي  لوال 
لكنى  الزمالك  أو  األهلي  نادي  في 
جدا  باحبك  أنا   ... جنبى  محتاجك 

وبخاف عليك جدا ومحتاجك جدا ..
الجلوس  .. بعدها أحببت  وقد كان 
ألف  ألف  نسجنا  يومها  ومن  أبى  مع 
والتواصل  الحب  حكايات  من  حكاية 
وغزواته  بطوالته  عن  واألحاديث 

وأحالمه وأيامه 
هم  وحملت  دوما  بجواره  كنت 
جامعة  أولى  سنة  أول  من  البيت 
ورزقنى الله رزقا واسعا من حيث لم 

أحتسب بسببه 

كيف  فيها  أفكر  لحظة  كل  وكنت 
أياما  معهما  فعشت  وأمي  هو  أسعده 

من الجنة 
التواصل  أبى  منى 

ّ
عل هكذا 

وهكذا   .. معا  والسعادة  واملشاركة 
منى الطموح وحب الخير .. وهكذا 

ّ
عل

األمي  وهو  القراءة  على  شجعنى 
البسيط ...

على  عيني  وقعت  املاضي  األسبوع 
النفس  علماء  من  ملجموعة  بحث 
هيرش-  كاثي  بروفيسور  منهم 
في  تيمبل  بجامعة  األستاذ  باسيك، 

فيالدلفيا:
لتربية  يتحدثون عن ستة مباديء 
األوالد منها الثقة والتواصل والتعاون 
واالبتكار والتفكير النقدي واإلبداعي 
الالهثني  واألمهات  اآلباء  أيها   >
والجلوس  الحياة  ومتع  املال  خلف 

حيث ال وقت في املقاهي والطرقات 
الفاشالت  األمهات  <أيتها 
ترهات  خلف  وقتهن  املضيعات 
فيس  من  ميديا  السوشيال  ومسارب 

وواتس وتويتر وووو إلخ 
تربية  عن  وأقرأوا  أمناء  كونوا 
ونقاشات  ندوات  وأحضروا  األوالد 
تربية  عن  ومواضيع  أبحاثا  واعملوا 
الصحيحة  التربية  ومارسوا  األوالد 
واتقوا الله فيهم فلم يعد هناك أحد 

يهتم بأوالدكم.

ماال تجده فى كتب تربية األطفال ..

على السيار

دعاء أبو العزايم
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ساعة  ربع  معك  هل  مــرة:  األكبر  ألخي  قلت 
لك(!  كلي  )أنــا  فأجاب:  مشكلة؟  في  ألكلمك 

 بها.
ُ

ني هذه الكلمات وأِنست
ْ

غمَرت
يتفهمنا  بمن  نستأثر  أن  نحب  نحن..  هكذا 
ويعيش معنا آالمنا وآمالنا.. مجرد وجوده مصدر 
حل  على  ــادرًا  ق كــان  إذا  فكيف  لنا..  طمأنينة 

مشكالتنا؟! كم ستســـتقر نفوسنا حينئذ ..
بــالــضــيــاع عندما  تــحــس  ــد  ق املــقــابــل،  ــي  ف
أن  تخشى  آخرون..  الصديق  هذا  على  يزاحمك 
يشغلوه عنك. قد يعرف هذا الشعور من له إخوة 
ضرة  لها  من  واحد،  أٍب  على  يزاحمونه  كثيرون 
تزاحمها على زوج واحد، من له زمالء يزاحمونه 
على معلم واحد.. لم يعد األب أو الزوج أو املعلم 
نَسني في 

ُ
ت أو  نسى 

ُ
ت لِك أنت وحدك.. فقد  أو   

َ
لك

زحمة اآلخرين.
كهذا  شعور  إليك  تسرب  هل  نفسك!  فتش   <

تجاه:
ربك سبحانه وتعالى؟!

تأبى  فهي  العقلية،  قناعاتك  عن  أسألك  ال 
ذلك وال شك .. لكن اإلنسان قد يختزن في باطن 
شعوره هواجس تسبب له قلقا فال يدري مصدره، 
ومنها هذا الهاجس.. أنك ضعت أمام الله وسط 

الزحام!
سبحــانه  الله   :

ً
ُمَطْمِئنة  

ً
مؤنســة  

ً
حقيقة إليك 

بهمك،  يعلم  منك،  قريب  عليك،  لع  مطِّ وتعالى 
أمرك..  ويدبر  بتوبتك،  ويفرح  دعاءك،  ويسـمع 
ال  الكون  هذا  في  وحــدك   

َ
كنت لو  كما  هذا  كل 

قوله  إلى  ــَر 
َ

ت ألم  جــان!  وال  إنس  فيه  يشاركك 
يتجث   ىت   مت   خت   حت   جت    )يب   تعالى: 

مث  ىث  يث  حج(   )28( - لقمان
قال ابن كثير: )سميع ألقوالهم بصير بأفعالهم 

كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة(.
كذلك في الحديث القدسي: )يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
لم  مسألته  واحد  كل  فأعطيت  فسألوني  واحد 
ينقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا 

دخل البحر(.
ُ
أ

وال  سائل،  عن  سائل  يشغله  ال  من  فسبحان 
 عن مستغيٍث... »ک  گ     گ  گ     گ  

ٌ
مستغيث

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں« 
)10(.الرعد

فال يضيع عنده أحد وسط الزحـــام.
تتصور  أن  لك  بل   .. الزحـــام  في  تضيع  لن 
يسمعك  وأنــه  وحــدك  الله  تدعو  أنــك  لو  كما 
الله  أسماء  من  أسماٍء  معاني  وأن   .. وحــدك 
الحسنى تتجلى في ربوبيته لك أنت كما لو كنت 
وقربه  الله  رحمة  آثار  فيك  فيظهر   .. وحدك 
وإجابته  ومغفرته  وحلمه  وكرمه  ولطفه  وعفوه 
وكفايته  ــه  ورزق ورأفته  ه  ــرِّ وِب وهدايته  ه  وُودِّ
وستره ورفقه وعطائه .. يظهر ويظهر فيك هذا 

.. لذا ، فلن  كما لو كنت وحدك في هذا الكون 
تضيع في الزحام.

كلمة  ــرد  أفـ تعالى  الــلــه  أن  كيف  الحــظ 
ائ   ائ    »ى   قوله  فــي  ــي(  ــداِع )ال
ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ« 
)البقرة 186(

بالعناية  اإلشــعــار  مــن  ــراد  اإلفـ هــذا  ففي 
بدعائك أنت ما قد ال يكون في الجمع )الداعني 
عامة  مجملة  استجابة  ليست   .. دعوني(  إذا 
استجابته  تجزئ  بحيث  الــداعــني  ملجموع 
ألكثرهم عن االستجابة ألفرادهم فردًا فردًا .. 
بل يجيب دعوتك أنت كما لو كنت وحدك، ولو 
دعاه تعالى معك في اللحظة نفسها مليارات بل 

ما ال يحصى من اإلنس والجن واملالئكة.
ۈ   ۆ        ۆ   »ۇ   تعالى:  قوله  كذلك 

)النمل 62( ۈ« 
 ... وحده  كان  لو  كما  حدة  على  مضطر  كل 
سبحانه   ..  )64 )مريم  ًا«  ِسيَّ

َ
ن ربك  كان  »وما 

فهذا شأنه: » ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  
جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     

)61( )يونس( يت  جث             مث«. 
 الله وارُجه وأنس به وتأّمل في نفسك 

ُ
فادع

ته كما لو  آثار أسمائه وصفاته واستحضر معيَّ
كنت وحدك ..

د.إياد قنيبي 

 أال تحب أن تستأثر
 بصديق، بحيث تحس
 أنه لك، وأنك أعز الناس
 عليه فلن ينشغل بغيرك
 عنك؟ أال تحس بقيمة
 هذا الصديق في املآزق؟
 أظنك الحظت أن مجرد
 بث همومك لهذا الصديق
م لك والحريص  املتفهِّ
 عليك يشعرك بالراحة
.وتنفيس الهم

لن تضيع وسط الزحام


