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ويرى - كاتب هذه السطور- أن فقدان القدوة 
بنا  أدى  به، قد  الذي يحتذى  املثال  أو  الحسنة 
األسري  البناء  تصدع  من،  فيه  نحن  ما  إلى 
الذى يحمل في طياته التربية املنزلية الفاشلة، 
يتشربها  التى  السيئة  االجتماعية  والتنشئة 
الطفل  تربية  إن  الصغير.  الطفل   Absorbing
وتنشئته في طفولته تنشئة طيبة، لها مردودها 
اإليجابي في الكبر. ويحضرني هنا ما كتبه عقبة 
بن أبي سفيان إلى مؤدب أوالده وأستاذهم حني 
، إصالح  قال: »ليكن أول ما تبدأ به إصالح بنيّ
فالحسن  بعينك،  معقودة  أعينهم  فإن  نفسك، 
ما  عندهم  والقبح  استحسنت،  ما  عندهم 
تكرههم  وال  الله،  كتاب  وعلمهم  استقبحت، 
هم  عليه فيملوه، وال تتركهم منه  فيهجروه، وروّ
وال  أشرفه،  الحديث  ومن  أعفه،  الشعر  من 
يحكموه،  حتي  غيره  إلــى  علم  من  تخرجهم 
فإن ازدحام الكالم في السمع والطاعة مضلة 
لهم  وكن  دوني،  وأدبهم  بي  دهم 

ّ
وهد للفهم، 

معرفة  قبل  بالدواء  يعجل  ال  الــذي  كالطبيب 
سير  هم  وروّ النساء،  محادثة  وجنبهم  الداء، 
الحكماء، وزد في تأديبهم، أزد لك في بري إن 

شاء الله«.
< وتبدو لنا الركيزة الثانية في »التعليم« حيث 
 Reconstruction صياغة  إعــادة  عملية  تقوم 
منظومة بناء اإلنسان املصري من جديد، على 
العلم والتكنولوجيا، وإصالح العملية التعليمية 
  Educational triangle التربوي  املثلث  ذات 
املطلوب  املــادة   - املتعلم   - »املعلم  املــعــروف 

ــا«.  ــه ــم ــل ــع ت
ــل  فــلــســنــا أقـ

أملانيا  أو  اليابان  من 
من  نهضتا  الــلــتــني  ــة  ــادي ــح االت

ومهما  الثانية.  العاملية  الحرب  بعد  كبوتهما 
هذه  ــني  وب بيننا  األيــدولــوجــي  التباين  ــان  ك
سار  من  أنه  إال   ، كبير̋ا  والفرق  عميقا  الدول 
يبدأ  ميل  األلف  طريق  وأن  وصل،  الدرب  على 

بالخطوة األولى.
املنتج  اإلنسان  لبناء  الثالثة  الركيزة  وعن   >
املستقرة  اآلمنة  البيئة  في  فنراها  املجتمع  في 
منذ  ألطفالهم  بتوفيرها  الوالدان  يلتزم  التي 
الصغر. إن فقدان اإلنسان لألمن يعني التهديد 
تحمي  التي  األساسية  اإلنسان  حاجات  إلشباع 
صــادف  وإذا  بقائه.  على  وتحافظ  وجـــوده 
سلوكه  عن  للتعبير  املعوقات  بعض  اإلنسان 
ومسلكه، استثيرت في نفسه النزعة العدوانية، 
فإنه يلجأ إلى العنف بدرجاته املختلفة متجها 
سواء  ــوزه  ورم اإلحباط  مصادر  تحطيم  نحو 
الجريمة  شكل  يأخذ  الذي  الفرد  مستوى  على 
الثورة  أمارات  الذي يأخذ  الجماعة  أو مستوى 
الخوف  يبدد  الذي  األمن  إنه  حقا  والتمرد.. 

والقلق، ويسهم في تدعيم بناء البشر.
بناء  فــي  املهمة  الحيوية  الركائز  ومــن   >
في  تكمن  التي  الرابعة  الركيزة  تلك  اإلنسان، 
الذي  واملناسب  الالئق  االقتصادي«  »املستوى 
الرغيد  والعيش  املعيشة  بحبوحة  يتضمن  
كضرورة حتمية إلشباع الحاجات الفسيولوجية 

ــة لــحــيــاة  ــيـ ــاسـ األسـ
اإلنــــــســــــان. والـــحـــق 
والحقيقة أن املجتمع ذا املستوى 
يعاني  مجتمع  إال  هو  ما  العليل  االقتصادى 
إنه  حيث  والبطالة،  والفاقة  الفقر  من  أفراده 
معطلة،  اقتصادية   وحــده  يعتبر  يعمل  ال  من 
تنادي  خطة  اإلنساني  العمل  كــان  ثــم  ومــن 
بالفرد  يؤدي  وتوقعا  وتحقيقها،  الذات  بتأكيد 
تزداد  هنا  الفعل،  تسبق  نية  اإلنجاز..إنه  إلى 
اليد  يوحد  فالعمل  لذا  لذاته،  اإلنسان  معرفة 
اإلنسان  بناء  يدعمان  بدورهما  اللذين  والفكر 

في مجتمعه.
اإلنسان  لبناء  الخامسة  الركيزة  عن  أما   >
بأنها  »أرسطو«  يراها  التي  »الصداقة«  فهي 
الحاجات  إحـــدى  ألنــهــا  بالغة  أهمية  ذات 
أن  أحــد  يستطيع  ال  حيث  للحياة  الضرورية 
من  لــه  ــرت  ــواف ت مهما  ــاء  ــدق أص بــال  يعيش 
خبرات، فاألصدقاء هم املالذ الذي نلجأ لهم 
الغزالي  اإلمــام  ويذكر  والضيق.  الشدة  وقت 
أنه من حقوق الصحبة الواجبة مع األصدقاء، 
السر،  وكتم  باإلعانة  واملبادرة  باملال  اإليثار 
وستر العيوب، وإبالغه  ما يسره من ثناء الناس 
ودعوته  الحديث،  عند  اإلصغاء  وحسن  عليه، 
بأحب األسماء إليه والثناء عليه بما يعرف من 

محاسنه.
آداب الصحبة  أنه من  السهروردي  وقد ذكر 
العشرة  وحسن  الحرمات  حفظ  الناس،  بني 
على  والصبر  والدنيا،  الدين  في  واملعاونة 

بناء اإلنسان قضية حتمية لالرتقاء البشرى
أنحاء  كل  في  املتقدمة  األمم  تهتم 

اإلنسان  ببناء  املتحضر،  العالم 
أراد  ملن  النجاة  طوق  ألنه  العصري 

البشرية  التنمية  بحار  يعبر  أن 
في  واالقتصادية  واالجتماعية 
وتكمن  اإلنسانية.  املجتمعات 
الركيزة  اإلنسان في  بناء  بداية 
تتمثل  التي  األولى  األساسية 
»األمم  إن  حيث  »األخالق«  في 
األخالق ما بقيت«، ومن ثم يمكن 
ووجودها  األمم  بقاء  إن  القول 

من  لديها  بما  مرهون  ونهضتها 
النبيلة،  السامية  الخلقية  األنساق 

كالحب والرحمة واالحترام والشهامة 
والكرم والذوق.
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منظور  من  الصداقة  وعن  الناس.  من  اإليذاء 
عالقة  بأنها  بعضهم  فها  فيعرِّ النفس،  علم 
املتبادل يجري  تتميز بوجود قدر من االعتماد 
الشخصي  بالتفاعل  ويسمح  إرادي،  بشكل 
د، ويترتب عليه أن يكون تفكير  املباشر واملتفرِّ
كل طرف من خططه ونشاطه معتمدا إلى حد 
بعيد على تفكير الطرف اآلخر في نفس األمور 
تلك  ظل  وفــي  خارجي،  ضغط  أو  قيد  بــدون 
متنوعة  فوائد  على  األصدقاء  يحصل  العالقة 
بالنفس،  الثقة  ودعم  والتشجيع  املساندة  مثل 
صحة  من  والتحقق  للذات  اإليجابي  والتقويم 
األفكار واآلراء الشخصية، والقدرة على توسيع 
وتسخير  متعددة  ملوضوعات  واملعارف  األفكار 

الوقت واملوارد الشخصية لخدمة الصديق.
نظرية  صــاحــب  »ســولــيــفــان«  ف  ــرّ عـ وقــد 
»العالقة الشخصية املتبادلة في الطب النفسي 
» ، العالقة الحميمة في ضوء خاصيتني اثنتني 

هما:
ــات شــديــدة  ــوع ــوض امل ــن  اإلفــصــاح ع  -1 

الخصوصية للصديق. 
عن  وخاصة  دقيقة  بمعلومات  2-املعرفة 
الصديق مثل همومه و آماله و سمات شخصيته.
بناء  إن  الــقــول  يمكن  تــقــدم،  مــا  كــل  ــن  وم
الحجر.  بناء  من  وأخطر  ــى  وأول أهم  البشر 
من  ونستخدمه  ونعايشه  نشاهده  ما  كل  إن 
ومصانع  شريانية،  طرق  وشبكة  سكنية  أبراج 
ومشروعات  فالحية  وحقول  ومزارع  إنتاجية، 
جبلية،  وقرى  زراعية،  ومنتجات  صحراوية، 
صناعية  مائية  ــد  وروافـ إداريـــة،  وعــواصــم 
ومحطات سكك حديدية وغيرها وغيرها... هي 
من فكر وتصميم وإبداع وابتكار العقل البشري 
وال شيء سواه .. سبحان الله الذي علم اإلنسان 

ما لم يعلم.
قاله  مــا  املــجــال  ــذا  ه فــي  هنا  ويحضرني 
وتحليل  واحــد  طفل  دراســة  »إن  العلماء  أحد 
قد  إذ  والتعقيد  الصعوبة  بالغ  أمر  شخصيته، 
يفوق الجهود التي تتطلبها دراسة قارة بأسرها 

من الناحية الجيولوجية » 

د. عزت عبدالعظيم الطويل
 أستاذ عمل النفس

بلكية اآلداب جبامعة بهنا

يقول د . مصطفى محمود : 
 سألت نفسي عن أسعد لحظة عشتها..؟؟
شاِهد ..

َ
مـر بخاطري شريط طويل من امل

ولحظة  لي،  نشر 
ُ

ت قصة  أول  رأيت  لحظة 
حصلت  ولحظة  الطب،  كلية  في  تخرجت 

على جائزة الدولة في األدب ..
األول  والسفـر  األول  الحــب  ونشوة 
بني   

ً
متجِوال الكبير  م 

َ
العال إلى  والخروج 

إلى  وطائرًا  العذراء،  أفريقيا  غابات  ربوع 
وانجلترا  وسويسرا  والنمسا  وإيطاليا  أملانيا 

وفرنسا وأمريكا ..
.. ولحظة  ألف جنيه  أول  ولحظت قبضت 
اإلسالمي  املركز  في  لبنة  أول  وضعت 

بالدقي ..
في  وقلت  شاهد 

َ
امل هذه  كل  استعرضت 

لحظة  هي  بل   .. هذه  ليست   .. ال   .. ِسري 
أخرى...

 لله 
ُ

.. ذات مساء من عشرين عاًما سَجدت
سجدة فشعرت أن كل شيء في بدني يسجد 

..
.. عقلي  .. أحشائي تسجد  عظامي تسجد 

يسجد .. ضميري يسجد .. روحي تسجد
 

َّ
ف

َ
وك القلق،  داخلي  ت 

َ
َسك حينها   ..  

االبتالء  في  الحكمة  ورأيت  االحتجاج، 
وكل  خير،  الله  فعل  كل  ورأيت  فارتضيته، 
وكل  رحمة،  قضائه  وكل  عدل،  تصريفه 

بالئه حب ..
أعود  أني  أسجد  وأنا  أحسست  لحظتها 
إلى وطني الحقيقي  الذي جئت منه .. أدركت 

تي وانتسابي وعرفت َمن أنا  هويّ
.. وأنه ال أنا .. بل هو .. وال غيره ..

التمرد  ن 
َ
وَسك الِعناد  وتبخر  الِكبر  انتهى 

وانجابت غشاوات الظلمة
 وكأنما كنت أختنق تحت املاء ثم أخرجت 

ة  ألرى النور  جّ
ُ
رأسي فجأة من الل

ا 
ً

عميق ا 
ً

شهيق وآخذ  الدنيا  وأشاهد 
.. وأي  .. وأي حرية  وأتنفس بحرية وانطالق 

انطالق ..
 .. ًا  منفيّ ا 

ً
مبَعد كنت  لكأنما   .. إلهي  يا 

في   
ً

معتقال  ..  
ً

مكبال ا 
ً
سجين أو   .. مطروًدا 

كنت  وكأنما   .. سجني   
َ

ك
ُ
ف ثم  األصفاد 

ُرِفع  ثم   ، حجاب  عينيها  على  كالدابة  أدور 
الحجاب عنها فأبصرت .

نعم .. لحظتها فقط تحررت .
حينما   .. ة 

ّ
الحق الحرية  كانت  تلك   .. نعم 

بلغت غاية العبودية لله
تقيدني  التي  القيود  يديَّ  عن  وفككت   ..  
يفة .. املال واملجد والشهرة 

َ
بالدنيا وآلهتها املز

 .. والقوة  بة 
َ
ل

َ
والغ واللذة  والسلطة  والجاه 

لشيء  وال  ألحد  محتاًجا  أعد  لم  أني  وشعرت 
ف َمِلك امللوك الذي يملك 

َ
ألني أصبحت في كن

كل شيء .
 الَطير الذي عاد إلى حضن أمه .

ْ
رخ

َ
كنت كف

السعادة  هي  تلك  أن  آنذاك  عرفت  ولقد 
ال  التي   .. األرض  جنة  هي  وتلك   .. ة 

ّ
الحق

يساويها أي كسب مادي أو معنوي .
 .. والسالم  الصالة  عليه  لنبيه  الله  يقول 

}واسجد واقترب{ 
النعلني  وما كل ساجٍد بمقتِرب إال إذا خلع 
.. فألقى بالدنيا وراءه ثم ألقى بنفسه خلفها .. 
.. خاشع  .. عريان املشاعر  م القلب 

ِّ
ودخل مَسل

الفؤاد .. ساجد األعضاء ..حينئٍذ يكون القرب 
.. وتكون السجدة .

أو   ... السجدة  تلك  أعاِود  أن  أتمنى  م 
َ
ك

َ
ول

تعاودني تلك السجدة ..
لي  ويأذن  بالقرب،  الله  عليَّ  ل 

َ
ويتفض

ا 
ً
بالعبادة حق العبادة .. وأقول في نفسي أحيان

وكما  يجب  كما  النعلني  ع 
َ
أخل أعد  لم  ي 

ّ
لعل  ..

يليق بجالل املقام األسَمى ..
دوامتها،  في  فأخذتني  عادت  الدنيا  ولعل 
وعادت  العينني،  على  ل 

َ
فانسد الحجاب  وعاد 

النفس  على  وكثافتها  بثقلها  فناءت  البشرية 
الكليلة ..

أن  الله  وأسأل   .. األمل  عن  ف 
ُ
أك ال  ولكني 

رحمته   
ْ

َوِسَعت سبحانه  بالعمل..   األمل  يشفع 
كل شيء.

 . نه فى قلوبنا  ب إلينا اإليمان وزيِّ اللهم حبِّ
ه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا  وكرِّ
يارحمن  منك  ونعمة  فضال  الراشدين  من 

يارحيم .. آمني ..

أسعد لحظات حياتى
من روائع الراحل.. مصطفى محمود


