ر وحوا
القلوب

حقائق _أعجبتنى

حقيقة :
من أشد أنواع الظلم االجتماعي :هو بحث
األهل عن زوجة صالحة البنهم السيئ !
حقيقة :
عندما يتربى املجتمع على العيب قبل
الحرام ،ال تتعجب من رجل ال ُيصلي ويأمر
زوجته بالستر!
حقيقة :
الجاهل ليس من يجهل القراءة والكتابة،
الجاهل من يعرف اتجاه القبلة وال ُيصلي!
حقيقة :
ثالثة أشياء ال تعود :الكلمة إذا خرجت،
والزمن إذا مضى ،والثقة إذا ضاعت!
حقيقة :
الحياة مثل السوق الكبير ،تتجول فيه وتأخذ
ما يطيب لك من املعروض ،ولكن تذكر بأن
الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته .
حقيقة :
بر الوالدين قصة تكتبها أنت ويرويها لك
أبناؤك!
 ملا قال عز و جل (( :أولئكيلعنهم الله ويلعنهم الالعنون))
البقرة ١٥٩ :
قال بعدها (:إال الذين تابوا )..
 وملا قال سبحانه ((:خالدينفيها ال يخفف عنهم العذاب وال
هم ينظرون )) آل عمران ٨٨ :
قال بعدها ((:إال الذين تابوا))
 وملا قال عز و جل ((:إناملنافقني في الدرك األسفل من
النار)) النساء ١٤٥ :
قال بعدها ((:إال الذين تابوا))
 وملا قال سبحانه ((:ولهم فياآلخرة عذاب عظيم)) املائدة :
٣٣
قال بعدها  ((:إال الذين
تابوا))

 وملا قال عز من قائل ((:لقدكفر الذين قالوا إن الله ثالث
ثالثة )).املائدة ٧٣ :
قال بعدها ((:أفال يتوبون إلى
الله ))

-1السعداء  :هم الذين انشغلوا بأنفسهم
عن اآلخرين فحرصوا على إصالح قلوبهم
وتقويم اعوجاجهم ،فحاسبوا أنفسهم قبل أن
يحاسبوا يوم القيامة .
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حقيقة :
من األدب أال تسأل أحدًا عن شيء يخفيه
عنك ،فإن لم يكن ظاهرًا لك فهو غالبًا ال
ُ
يخصك .
حقيقة :
املوت لن ينتظر استقامتك ،استقم وانتظر
املوت .
حقيقة :
ﺃﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻤﻟﻈﻠﻮﻡ «حسبي الله

ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ» !أﻱ أﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺽ إلى السماء!
حقيقة :
البعض يؤمن بأن العني حق ،أكثر من إيمانه
بأن الله خير الحافظني .
حقيقة :
األبكم يتمنى أن يرتل كتاب الله ،واألصم
يتمنى أن يسمعه ،واألعمى يتمنى أن يراه ..
ونحن أهلكتنا هواتفنا ..

 وملا قال سبحانه ((:ومن يفعلذلك يلق أثاما)) الفرقان ٦٩ :
قال بعدها ((:إال من تاب))
 وملا قال سبحانه ((:فسوفيلقون غيا)) مريم ٥٩ :
قال بعدها ((:إال من تاب))
وملا قال سبحانه { :والذين عملوا
السيئات} األعراف ١٥٣ :
قال بعدها { :ثم تابوا}
 وملا قال سبحانه (( :فلهمعذاب جهنم ولهم عذاب
الحريق)) البروج ١٠ :
قال قبلها ((:ثم لم يتوبوا))
تأملها ثم طالع حديث حبيبك
صلى الله عليه وسلم:
{كل بني آدم خطاء وخير
الخطائني التوابون}

 -2السعداء  :هم الذين عرفوا حقيقة الحياة
وأنها دار ممر وليست بدار مقر  ..فاغتنموا
أوقاتهم فجعلوها في طاعة الله .
-3السعداء  :هم الذين يذكرون الله قيامًا
وقعودًا وعلى جنوبهم ،ويستغفرون الله على
ذنوبهم وتقصيرهم في جنبه سبحانه وتعالى .
-4السعداء  :هم الذين ال يعرف الحقد
والحسد طريقًا إلى قلوبهم ،فإن وقع شيء من
ذلك اجتهدوا في مدافعته ورفضه .
 -5السعداء  :هم الذين ال يتكلمون وال
يسمعون إال أطيب الكالم وأحسنه فينتقون

إعداد:
شيرين أشرف جمال

دعوة

بادر قبل أن تغادر
هال تداركنا أنفسنا !
وهال استجبنا لنداء ربنا!
[[ تذكر ]]
 شروط التوبة : -1اإلقالع عن الذنب .
 -2الندم على ما فات..
 -3العزم على عدم العودة ..
[[ ُبـشرى ]]
 باب التوبة مفتوح .. الله يفرح بتوبة عبده!! التائب من الذنب كمن الذنب له..

ألفاظهم كما ُينتقى أطيب الثمر .
 -6السعداء  :هم الذين يسيرون على منهج
النبي عليه الصالة والسالم ويتبعون سنته
ً
ً
قوال وعمال
-7السعداء  :هم الذين يتفاءلون دائمًا
ويؤمنون بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم،
وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم
-8السعداء  :هم الذين اطمأنت قلوبهم
بذكر الله ،وأنست أرواحهم بالقرب منه
فتجدهم في سعادة وسرور وإن كانوا في عيش
ضيق!

كم مرة في حياتك قيل لك ( الله
يفتح عليك ) ؟
سمعت أحدهم يقول ( يا
َّ كم مرة
ّ
رزاق يا كريم )
يا
عليم
فتاح يا
َّ
اسم الله  -الفتاح :
 لم ُيذكر اسم الله الفتاح فيالقرآن الكريم إال َّ
مرتني !

«ﮎﮏ ﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ»

األعراف 89 -

«ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ»

سورة سبأ ٢٦ -
َ
إن تعرفت على اسم الله الفتاح
وتعيش مع هذا االسم وتدعو
سـتحبه
َ
به فيتحقق لك مطلبك بالقرب من
الله و الفتح املبني ♡
الفتح  :هو إزالة كل شيء مغلق ،أي
عكس اإلغالق
معان :
3
له
الفتاح
اسم الله
ٍ

(الله يفتح عليك)
املعنى األول :الذي بإرادته وقدرته
يفتح كل مغلق ،فيكشف الكرب ويزيل
الغمة ويرفع البالء ويكشف العسر،
سبحانه وحده ال شريك له.
ُ
لو أغلقت األبواب بوجهك ،الجأ
للفتاح
تصل
لن
جميعًا
الناس
لك
قال
لو
ُ
ّ َ
ربك
عرهم اهتمامًا بل
ملرادك فال ت ِ
َّ
الفتاح!!
َ
ّ
لو اختنقت بهمك وأظلم عليك
ُ
الكون كله وهزمتك دموعك لفرط

استثمر فى سوق الصدقة
جاء فى األثر :
َ
ً
َُ ُ
الله يومَ
َ
َ
مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه
< «أ ُّيما
ٍ
َّ
َ ْ
مار الجن ِة.
القيام ِة ِمن ِث ِ
َ
ً َ
ُ ُ
< ُّ
الله َ
َ
القيام ِة
يوم
وأيما مؤ ِم ٍن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه
َ
املختوم.
الرحيق
ِمن
ِ
ِ
ُ ُ ْ ُ ْ
ً َ
< ُّ
كساه الله ِمن خض ِر
وأيما مؤ ِم ٍن كسا مؤمنا على ُع ْر ٍي
الجنة».

أربع مشاكل  ،وأربعة حلول..

ُ
 -١إذا ابتليت بالشهوات فراجع حفاظك على الصلوات
(فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا
الشهوات)..
 -٢إذا أحسست بالقسوة وسوء الخلق والشقاء وعدم
وب ّرك بأمك ( وبرًا بوالدتى ولم
التوفيق فراجع عالقتك ِ
يجعلنى جبارا شقيًا ) ..
 -٣إذا شعرت باالكتئاب والضيق والضنك فى العيش
ٓ
بالقران ( ومن أعرض عن ذكرى فإن له
فراجع عالقتك
ً
معيشة ضنكًا ) ..
 -٤إذا أحسست بعدم الثبات على الحق واالضطراب
فراجع تنفيذك وفعلك ملا تسمعه من املواعظ (ولو أنهم
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد تثبيتًا)..وقال
َ ِّ َ َّ ِّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ
تعالى َ{وذك ْر ف ِإن الذك َرى تنف ُع املؤ ِم ِنني}
[سورة الذاريات]55 :

ُ
َ
أملك وك ِت َب أمام َّعينيك (ليس هناك
حل)  ،الجــأ للفتاح
الفتاح  -يفتح لك كل ما أغلق
األبواب بوجهك من مصائب و
مشاكل.
ّ
استقر هذا املعنى بقلبك ،لو
ّلو
تعبدت لله بهذا املعنى وأحببته بهذا
املعنى واقتربت منه بهذا املعنى
لكانت عزيمتك أقوى عزيمة في
الوجود  ..لكنت مطمئنًا ألنك مع
َّ
الفتاح سبحانه
ُ
يديه ،قل ّ  :ال
تذلل إليهِ ،
ابك بني َ
يملك تدبير أمري إال أنت يا فتاح
افتح بوجهي كل ما أغلق من أبواب
ّ
علي
هداية
ٍ
ٍ
ورزق وتيسير  ..افتحها ّ َ
وضم بني
يا رب « .اسجد بني يديه
جناحيك كل ذرة ثقة بأن الفتاح
وحده هو من سيفتحها لك و يفتح
عليك
« ما يفتح الله للناس من رحمة فال
ُممسك لها «

عالقتك بزوجك  ..ابنك  ..أمك
ُ ..صديقك
أغلقت بوجهك ،اذهب للفتاح !
حاجتك للمال ،سعيك امليئوس
منه للوظيفة التي تتمنى ،رغبتك
في شراء هذا وذاك  ،ملن تشكوها!
أإلى أهلك وزوجك الذين ال
يملكون رزقك وأرزاقهم ؟ أم إلى
ّ
الفتاح !!؟
يا أصحاب األمراض الشديدة
يا أصدقاء أروقة املستشفيات
واألسرة البيضاء واألدوية ّ
ّ
املرة
« ما يفتح الله للناس من رحمة
فال ُممسك َّلها «
ّقولوا يا فتاح ..اسألوا الله باسمه
الفتاح
فلن يوصد بوجهك باب َ
كتب
َ
شفاء
الله له أن ُيفتح وإن كان باب
ٍ
من مرض قالوا لك أنه سيقتلك
رزق قالوا لك بأن فالنا
 ،أو باب ٍ
سبقك إليه ..

الشرح املمتع

قال الشيخ ابن عثيمني رحمه
الله « :الناس إزاء املصيبة على
درجات»:
األولى  :الشاكر ..
الثانية  :الراضي ..
الثالثة  :الصابر ..
الرابعة  :الجازع ..
َّ
أما الجازع  :فقد فعل محرمًا
ّ
 ،وتسخط من قضاء رب العاملني
الذي بيده ملكوت السموات
واألرض ،له امللك يفعل ما يشاء ..
ّ
وأما الصابر  :فقد قام بالواجب،
والصابر  :هو الذي يتحمل املصيبة
 ،أي يرى أنها ُم ّرة وشاقة وصعبة،
ويكره وقوعها ،ولكنه يتحمل،
ويحبس نفسه عن الشيء املحرم ،
وهذا واجب ..
ّ
وأما الراضي  :فهو الذي ال ّ
يهتم
بهذه املصيبة  ،ويرى أنها من عند
الله فيرضى رضًا تامًا  ،وال يكون
تحس ٌر أو ٌ
في قلبه ُّ
ندم عليها  ،ألنه
رض َي رضًا تامًا  ،وحاله أعلى من
ِ
حال الصابر ..
والشاكر  :هو أن يشكر الله على
هذه املصيبة ..
ولكن كيف يشكر الله على هذه
املصيبة وهي مصيبة ؟
والجواب  :من وجهني :

الوجه األول  :أن ينظر إلى من
أصيب بما هو أعظم  ،فيشكر الله
على أنه لم يصب مثله ..
الوجه الثاني  :أن يعلم أنه يحصل
له بهذه املصيبة تكفير السيئات،
ورفعة الدرجات إذا صبر ،فما
في اآلخرة ٌ
خير مما في الدنيا،
فيشكر الله ،وأيضًا أشد الناس
ً
بالء األنبياء ،ثم الصالحون ،ثم
األمثل فاألمثل ،فيرجو أن يكون
بها صالحًا ،فيشكر الله سبحانه
وتعالى على هذه النعمة ..
والشكر على املصيبة مستحب؛
ألنه فوق الرضا ،ألن الشكر رضا
وزيادة « .

النفس املطمئنة
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ر وحوا
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( ...)1قد يبتليك الله باألذى
ممن حولك حتى ال يتعلق قلبك
بأي أحد ال ّ أم وال أب ال أخ وال
صديق ،فيتعلق قلبك ِبه وحده
( )2قد يبتليك ليستخرج من
قلبك عبودية الصبر والرضا
راض عنه
وتمام الثقة به هل أنت
ٍ
ألنه أعطاك؟ أم ألنك واثق أنه
الحكيم الرحيم؟
( ...)3قد يمنع عنك رزقا
تطلبه ألنه يعلم أن هذا الرزق
سبب لفساد دينك أو دنياك ،أو
يأت ،وسيأتي في أروع
أن وقته لم ِ
وقت ممكن
( )4قد ينغص عليك نعمة كنت
متمتعًا فيها ألنه رأى أن قلبك
أصبح «مهموما» بالدنيا فأراد

أن يريك حقيقتها لتزهد فيها
وتشتاق للجنة
( ...)5أنه يعلم في قلبك مرضًا
أنت عاجز عن عالجه باختيارك..
فيبتليك بصعوبات...تخرجه رغمًا
ً
عنك تتألم قليال...ثم تضحك بعد
ذلك`
(.)6أن يؤخر عنك اإلجابة
حتى تستنفد كل األسباب وتيأس
من صالح الحال ثم ُيصلحه لك

من ُحيث ال تحتسب حتى تعلم من
هو املنعم عليك
( ...)7حني تقوم بالعبادة من
أجل الدنيا يحرمك الدنيا حتى
يعود اإلخالص إلى قلبك وتعتاد
العبادة للرب الرحيم ثم يعطيك
وال ُيعجزه
ُ
( ...)8أن يطيل عليك البالء
ُويريك خالل هذا البالء من
اللطف والعناية وانشراح الصدر

(مفاتيح)   أعجبتنى

< إحذر ثالث دمعات
 -1دمعة املظلوم
 -2دمعة اليتيم
 -3دمعة أمك وأبيك
إذا نزلت إحدى هذه الدمعات فتحت
لنفسك جهنم
< ال تجرح من هو أكبر منك سنا وال
تقاطعه أنت سوف تكون في مكانه يومآ ما
< إذا رأيت من تحب فابتسم سيشعر
بحبك ،وإذا رأيت عدوك ابتسم سيشعر
بقوتك ،وإذا رأيت من تركك ابتسم
سيشعر بالندم ،وإذا رأيت من ال تعرفه
ابتسم وستأخذ أجرك .
< املزح بالكتابة قد يفهم خطأ بسبب
عدم توفر تعابير الوجه ونبرة الصوت
 ..فكن دقيقا في اختيار كلماتك فأغلب
الناس نفسيات
< نحن في زمن العجائب  ..فاألمير
يكتب قصائد الحزن والفقير يكتب قصائد
الفرح
< ا ملتعة في الحياة أن تعيشها على
طريقتك وليس على طريقة اآلخرين .
< إ نكار الجميل هو أن يكسر األعمى
عصاه بعد أن يبصر
< صحيح املياه تعود إلى مجاريها لكنها
ال تعود صالحة للشرب
< ال تحاول التدقيق في كل شيء ربما
تفهم غلط وتخسر الكثير من حولك بسبب
تفكيرك فقط أحسن الظن بمن حولك
< األحمق يتكلم بما سيعمل  ..واملغرور
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يتكلم بما عمله  ..والعاقل يعمل وال يتكلم
< ليس العيب أنك ال تسأل أبدا بل العيب
أنك ال تسأل إال للحاجة
< ال يوجد فرق بني لون امللح ولون السكر
 . .فكالهما نفس اللون  ..ولكن ستعرف
الفرق بعد التجربة! كذلك هم البشر
< دائما  ..ستكون هناك قلوب لن
ت كرهك مهما أهملتها ،وقلوب لن تحبك
مهما أكرمتها ،فأحسن االختيار
< أغلب الذين يتحدثون عن عيوب

ما يمأل قلبك معرفة به حتى
يفيض حبه في قلبك
( ُ ...)9أن يراك غافال عن
تربيته وتفسر األحداث كأنها
تحدث وحدها فيظل ُيريك من
وسرعة إجابته
عجائب أقداره
ُ
للدعاء حتى تستيقظ وتبصر
يعجل لك عقوبته
(... )10أن
على ذنوبك حتى ُت ّ
عجل أنت التوبة
فيغفر لك ويطهرك وال يدع قلبك
تتراكم عليه الذنوب حتى يغطيه
ّ
الران فتعمى
( ...)11أنك إذا ألححت على
شيء مصرًا في طلبه متسخطًا
على قدر الله يعطيك إياه حتى
تذوق حقيقته فتبغضه وتعلم أن
اختيار الله لك كان خيرا لك
(.(..12أن تكون في بالء ...
ُفيريك من هو أسوأ منك بكثير
(في نفس البالء)  ...حتى تشعر
بلطفه بك وتقول من قلبك :الحمد
لله

الناس هم أناس ال ينتبهون لعيوبهم الكبرى
ومنها أنهم يتحدثون عن عيوب الناس
< األصدقاء ال يتغيرون بل نحن نتسرع
في أن نطلق على البعض أصدقاء
< عندما تتحدث النقود تسكت الحقيقة
 ..مع األسف
< بعض الناس سوف يتركونك ولكن هذه
ليست نهاية قصتك بل هي نهاية دورهم في
قصتك ال أكثر
< لن تستطيع تغيير شكلك لتصبح أجمل
ف ي عيون الناس ولكنك تستطيع التحكم
ب أخالقك وتجميل أدبك لتكون أجمل ما
رأت عيون الناس.
< نحن مجتمع إن أردنا العجلة قلنا
خير البر عاجله  ..وإن أردنا املماطلة قلنا
كل تأخيرة فيها خيرة  ..املسألة مزاجية ال
أكثر.
< نصيحة  ..ال تطلب الحاجة من
الشخص مرتني  ..األولى لك معزة ،والثانية
تراها لك مذلة .
< فقط ألننا نخاف فقدانهم  ..نتجاوز
أخطاءهم كاألغبياء .
< عندما يكبر اإلنسان يكتب بقلم
رصاص  ..حتى يتعلم أن محو
ح بر وليس
ً
األخطاء لم يعد سهل!..
< هناك أشياء جميلة ال ترى بالعني
املجردة يراها فقط من يبحث عن الجمال
في زحمه البشر .
< نصف الراحة عدم مراقبة اآلخرين ..
ونصف األدب عدم التدخل فيما ال يعنيك .

ر وحوا
القلوب

ً
< ملا كان موسى يسري ليال ُمتجهًا إلى النار
يلتمس شهابًا قبسًا . .لم يدر بخلده وهو يسمع
ٌ
أنفاسه املتعبة أنه متجه ليسمع صوت رب العاملني.
َ
ف ِثق بربك
ّ
< طرح إبراهيم ولده الوحيد واستل سكينه
ليذبحه ..وإسماعيل يردد  :افعل ما تؤمر و ِكالهما
ال يعلم أن كبشًا ُيربى بالجنة من  500عام
تجهيزًا لهذه اللحظة .
َ
ف ِثق بربك
< ملا دعا نوح ربه »:أنى مغلوب فانتصر» لم
يخطر بباله أن الله سيغرق البشرية ألجله وأن
سكان العالم سيفنون إال هو ومن معه في السفينة.
َ
ف ِثق بربك

< جاع موسى وصراخه يمأل القصر ال يقبل
املراضع الكل مشغول به ..آسية  . .املراضع . .
الحرس  . .كل هذه التعقيدات ألجل قلب امرأة
خلف النهر مشتاقة لولدها رحمة ولطفًا من رب
العاملني لها والبنها .
َ
ف ِثق بربك
< أطبقت الظلمات على يونس  . .واشتدت
الهموم  . .فلما اعتذر ونادى  (:ال إله إال أنت
سبحانك إني كنت من الظاملني ) قال الله تعالى
 :فاستجبنا له ونجيناه من الغم .
َ
ف ِثق بربك
مستلق عليه الصاله والسالم في فراشه
<
ٍ
حزينًا ماتت زوجته وعمه  . .واشتدت عليه

الهموم . .فيأمر ربه جبريل أن يعرج به إليه
يرفعه للسماء  . .فيسليه باألنبياء ويخفف عنه
باملالئكة .
َ
ف ِثق بربك
< ملا أخرج الله يوسف من السجن لم يرسل
صاعقة تخلع باب السجن  . .ولم يأمر جدران
ّ
السجن فتتصدع  . .بل أرسل رؤيا تتسلل في هدوء
الليل لخيال امللك وهو نائم .
َ
ف ِثق بربك
ثق بربك وارفع أكف الخضوع والتضرع واعلم
أن فوق سبع سماوات ربا حكيما كريما .

د .طلعت عفيفى

كيف تتحقق السعادة فى الحياة ؟
فنون الرتبية

ُسئل أحد الحكماء يومًا :كيف تتحقق السعادة
فى الحياة ؟
قال الحكيم سوف ترون اآلن ،ودعاهم إلى
وليمة وجلسوا إلى املائدة..
ثم أحضر الحساء وسكبه لهم ،وأحضر لكل
واحد منهم ملعقة بطول متر واشترط عليهم أن
يحتسوه بهذه امللعقة العجيبة.
حاولوا جاهدين لكنهم لم يفلحوا ،فكل واحد
منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن
يسكبه على األرض وقاموا من املائدة جائعني.
قال الحكيم واآلن انظروا..
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ّ
وأمسك بامللعقة ومألها بالحساء ثم مدها
إلى جــاره الــذي بجانبه ،وجعل كل منهم يمد
بملعقته ملن بجانبه وبذلك شبعوا جميعهم ثم
حمدوا الله.
وقف الحكيم وقال :
ُ
شبع نفسه
من يفكر على مائدة الحياة أن ي ِ
فقط فسيبقى جائعا ،ومن يفكر أن يشبع أخاه
سيشبع االثنان معا
فمن يعطي هو الرابح دوما ال من يأخذ.
*سعادتك فى الحياة لن تتحقق إال بإسعاد
من حولك.

جلست امرأتان في إحدى الحدائق
العامة ومــع كل امــرأة ولدها  ..وكان
هناك عامل نظافة يكنس الحديقة...
قالت إحداهما لولدها« :إذا فشلت
في دراستك فسوف يكون مصيرك مثل
ذلك الرجل الذي يكنس القمامة»...
أمــا األخـــرى فقالت لــولــدهــا« :إذا
تفوقت في دراستك فسيكون بإمكانك
أن تصنع حياة أفضل لذلك العامل»...
اتفقت غايتهما وهــي تحفيز ابنيهما
لالجتهاد في الدراسة  ..ولكن اختلف
األسلوب...
األولـــى استخدمت عــبــارة سلبية
«فشلت .في دراستك»  ..واحتقرت عامل
النظافة...
أم ــا الــثــانــيــة فاستخدمت عــبــارة
إيجابية «تفوقت في دراستك»  ..وحثت
ابنها أن يكون رحيما بغيره ويفكر في
تحسني أحوالهم...
انتبهوا لرسائلكم التي توجهوها
ألبــنــائــكــم  ..فــهــي تــصــنــع وتــشــكــل
شخصياتهم وأخالقهم وتوجهاتهم.

علبة فارغة

كان عندي صديق حميم اسمه((أمني))
وكان يشاكلني ويشابهني في أشياء كثيرة،
يتيما مثليً ،
كان ً
جارا لي ،وفي نفس مرحلتي
َّ
وفصلي ،بل إنه يشبهني في ظاهر شــكله
ومالمح وجهه !
وكان بيني وبينه اتفاق غريب ،مفاده أن
َّ
الكرتونية بعد أن يشرب
يعطيني علبة العصير
ما فيها
ألقوم أنا بفتح ألسنتها املثلثة التي تكون في
جانبيها وتحتها ثم ِّ
أفجرها تحت قدمي وبعد
ذلك أودعها أي صندوق نفاية.
َّ
كنت أجد لذة كبيرة في رفع ألسنة علبة
َّ
َّ
َّ
َّ
الكرتونية َّ
املثبتة بمادة صمغية ،وتشكل
العصير
عندي مع األيام شعورا بأن هذه املمارسة
حق من حقوقي ،ونسيت أن تلك العلبة ترجع
َّ
ملكيتها لصديقي ((أمني)) ،وله وحده الحق
في أن يعطيني أو يمنعني َّإياها ،دون اعتراض
من ِق َبلي.
ذات يوم كان مزاج أمني غير منسجم،
ً
وذلك جعله يرمي العلبة الفارغة مغايظا لي من
ً
غاضبا وقررت
فوق شبك املدرسة! نظرت إليه
درسا ً
أن ُأ ِّلقنه ً
قاسيا!
ِّ
َّ
كان ملخص الدرس أني مسحت اسمه من
قائمة األصدقاء التي لم يكن فيها غير اسمني
أو ثالثة !
بمعنى أني خسرت نصف أصدقائي أو ثلثهم
بسبب علبة فارغة !
أكملت تلك السنة بال أمني صرنا
َ
متهاجرين ،ال ينظر بعضنا إلى بعض ،بسبب
علبة عصير!
َّ
ً
جميعا،
طريق العودة إلى البيت كان يتسع لنا
ً
يضمنا ً
ُّ
معا،
واآلن بات ضيقا ،ال يمكنه أن
ً
صرت أنتظر قليال حتى يسبقني أمني إلي بيته،
أو ينتظر هو حتى يمكنني أن أسبقه إلى بيتي...

صرت أستطيع النظر إلى كل الجهات ،إال
الجهة التي يكون فيها أمني ! مع أن مساحة
كبيرة في قلبي كانت مليئة بصور ضحكاته،
ومترعة بصوت أحاديثه ،ومكتظة بذكريات
أيامي معه.
ً
لم أكن مرتاحا لقرار قطع العالقة الذي
ِّ
اتخذته لحظة غضب ،ولكني لم أستطع أن
ً
وتعاليا! فخسرت  -بسبب
أتراجع عنه مكابرة
ً
قرار غير مدروس  -إنسانا كان يمأل أيامي
بالجمال والسعادة .
ُ
ً
شيئا ً
ّ
تافها
القصة ألخبركم أن
* لم أورد
جعلني أخسر أهم صديق عندي،
ِّ
ولكني أوردتها ألقول لكم :
كثيرة تلك األمور التافهة التي نخسر ألجلها
أحب الناس!
مليئة الحياة بعلب العصير الفارغة التي
تنتظر أن ِّ
تفجر نفسها في وجه عالقة حميمة،
وصداقة قديمة!
والدرس يقول لنا :
ً
العلبة الفارغة ال يمكن أن تكون عوضا عن
صديق حميم!
فمكان الصديق الحميم ال تملؤه علبة فارغة
ً
أبدا ،بل يملؤه قلب يحب وينبض ويشعر..
أما العلب الفارغة فاملكان املناسب لها
سالل النفايات.
كلما تذكرت قصة صاحبي أمني ،ابتسمت
للموقف الطفولي الذي علمني  -على سهولته -
أال أستغنى عن قلب امتأل بحبي ،من أجل علبة
امتألت بالهواء !
*الشيطان في التفاصيل*
عالقة الصداقة عالقة ذات ُبعدين
بطبيعتني مختلفتني!
ٌ ُّ
َّ
ُب ْعد تلفه الوشائج ،والروابط القوية ،وتشعر
أن هذا اإلنسان قطعة منك ال يمكن أن تنفصل

ُ ٌ
وب ْعد آخر تحيط به غوامض
عنك بحال،
َّ
ً
َّ
شعورية ،تجعله رقيقا ،يكاد يتمزق ألدنى
َّ
ِّ
طيني قديم يوشك أن
هبة ريح ،كجدار
ينهدم ألقل اتكاء عليه!
نعم الوضع فيه من الغرابة ما فيه،
َّ
ولكنه واقع معروف لدى الناس ال يحتاج
إلى استشهاد أواستدالل...
كل الناس يعرفون أن لديهم أصدقاء
ً
تربطهم بهم عالئق َّ
قوية ،ويعرفون أيضا
أن مشاكل تافهة وعلب عصير فارغة
هددت تلك الصداقات ،أو أنهتها ًّ
كليا!
هناك تشابه بني عالقة الصداقة
وعالقة الزواج!
فالصداقة عالقة متينة تنتج ُأ ً
نسا
ًّ
َّ
ً
نفسيا ال مثيل له،
هدوءا
ومحبة ،وتخلق
وفي املقابل يمكن أن تهدم كلمة واحدة
هذا البنيان الشامخ وتجعله كأمس
الدابر!
الذي عليك تجاه عالقة الصداقة هو
َّ
َ
أن تتمتع بها على َحذر!
وأن تجعلها كالكتاب ،تمسكه َّ
بقوة،
وتفتح صفحاته بلطف!
أو اجعلها كالوردة ،تمسك بأصلها
َّ
األخضر َّ
امللونة
بقوة ،وتلمس رقائقها
بأطراف أصابعك ،تستمتع بشكلها
ورائحتها ،دون محاولة سبر غورها!
وكما يقال::
*الشيطان يكمن في التفاصيل*
فكذلك شيطان الصداقة يكمن في
التفاصيل ،
فال تتجرأ أن تفتح أدراج صاحبك
َّ
حذ ًرا أشد
الخاصة ،وإذا فعلت ذلك فكن ِ
َ
الحذر ،فيشطان بعدد األيام التي عشتها
معه تحيط بكما في تلك اللحظات.

النفس املطمئنة
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