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النفس المطمئنة

يومًا ما كتب املعلم على السبورة ما يلي  
فإذا  الخلف  إلى  نظر  الكتابة،  من  انتهى  عندما 
األولى كانت  املعادلة  أن  بالتالميذ يضحكون بسبب 

خاطئة. 
فقال لهم املعلم :لقد كتبت املعادلة األولى خطأ عن 
قصد ..! ألنني أردت أن أعلمكم اليوم أمرًا في غاية 
األهمية، أال وهو :أن تعرفوا كيف سيتعامل معكم أكثر 
كلها  معادالت  تسع  كتبت  لقد  الحظتم  ..لو  الناس 
صحيحة ومع ذلك لم ُيهِنئني عليها أيُّ أحد، بل الكل 
ال   !.. الوحيدة  الغلطة  ومنتقدًا  ساخرًا  يضحك  كان 

والبعض لم  يكمل القراءة وشغل فكره بالغلطة.
أغلب الناس من حولك ال يأبهون إن فعلت الصواب 
ولو مليون مرة !ولكنك تكون هدفًا النتقادهم بسبب 

خطأ واحد فعلته !
فال يحبطنكم كثرة املستهزئني  ..

فلن  والعثرات  األخطاء  إال  الناس  من  يرى  ال  من 
يراه الناس بعني التقدير واالحترام.

التي  الثالث  الثواني  مسافة 
تفصلك عن التغيير:

● ملاذا يعجز معظم الناس عن 
أن يكونوا كما يريدون!

ويعرفون  ما  شيئًا  يريدون   ●
ال  ذلك  ومع  به  يقومون  كيف 

يفعلون!
أنت ...

- تريد أن تصلي جماعة وتعرف 
كيف تفعل ذلك، ولكنك ال تفعل.

- تريد أن تقرأ كتاب كذا وتعرف 
كيف تقرؤه، وال تفعل ذلك.

الساعات  من  ف 
ِّ
تخف أن  تريد   -

ومع  جوالك،  على  تقضيها  التي 
ذلك ال تفعل.

في نشاطات أخرى أكثر تعقيدًا 
أفضل  على  تحصل  أن  تستطيع 
اليوم  فاملوارد  بها،  للقيام  الطرق 
في عالم اإلنترنت أصبحت متاحة 

بشكل غير مسبوق.
- تريد أن تتعلم لغة.. هذا متاح.

معرفة  تكتسب  أن  تريد   -

هذا   .. مجال  أي  في  متخصصة 
متاح.

ما  معرفة  في  املعضلة  ليست 
تقوم  التي  الكيفية  في  وال  تريد، 
.
ً
بها، بل في أن تقوم بما تريد فعال

يميل  كسول  بطبيعته  اإلنسان 
إلى الراحة. 

في  يومه  معظم  يعمل  وهو 
 ،)Comfort Zone( منطقة الراحة
فيها  يمارس  التي  املنطقة  وهي 

أعماله بشكل اعتيادي.
التغيير اإليجابي ببساطة هو أن 
الراحة  منطقة  من  نفسك  تخرج 
ذلك،  إلى  محتاجًا  تكون  عندما 
بالخروج  تهّم  عندما  لألسف  لكن 
ستتعرض  الراحة  منطقة  من 
عقلك  من  عظيمة  ملقاومة 

وجسمك.
والتسويف  باملماطلة  سيقومان 
هذا  عن  يبعدوك  حتى  والتململ 
الرجل  كنت:  كما  لتعود  النشاط 

اآللي الكسول.

هو  التغيير  في  ما  أصعب   ●  ●
خروجك من هذه املنطقة:

● أن تترك فراشك وتنهض
عن  اإلنترنت  تفصل  أن   ●
من  أكثر  أضعت  بعدما  جهازك 

ساعة على الفيسبوك 
ع  ● أن تترك ذلك املجلس املضيِّ

للوقت 
العائلة  اجتماع  تترك  أن   ●

وتأخذ كتابك وتذهب لغرفتك 
الباب  بقبضة  تمسك  أن   ●

وتذهب للمسجد
● أن تضع جوالك جانبًا وتمسك 

بمصحفك
لن  النشاط  في  األولى  الحركة 
ال  لكن   .. ثواٍن   3 من  أكثر  تستغرق 

شك أنها صعبة على النفس 
أن  فهو  الجميل  الخبر  أما   ●

الصعوبة هي فقط في 3 ثوان ..
بعدها سيصبح األمر أهون 

خارج  انتصابك  بمجرد   ●
الفراش ..

املجلس  مغادرتك  بمجرد   ●
ع للوقت .. املضيِّ

● بمجرد فصلك لإلنترنت ..
● ● ستشعر بأن متابعة النشاط 
قد أصبحت أسهل مما كنت تتوهم 

بكثير.
لتتغير  فعله  عليك  ما  كل   ●  ●
املسافة  هذه  تعبر  أن  لألفضل 
لتخرج من منطقة الراحة )مسافة 

الثواني الثالث(.

ال يحبطنكم كثرة املستهزئني

مسافة الثوانى الثالث

شيرين أشرف جمال
إعداد:

ي فيِه َرّبي 
ّ
ن

َّ
 ما َمك

َ
  ﴿        قال

ٍة ﴾ وَّ
ُ

عينوني ِبق
َ
أ

َ
يٌر ف

َ
خ

ي(، 
ّ
ن

َّ
)َمك كلمة:  تأمل   ●

الكثير  مشكلة  أن  واعلم 
الذي  املستحيل  في  ليست 
املمكن  في  ولكن  يتمنونه، 
والكارثة   .. ضيعوه  الذي 
املفقود،  إيجاد  في  ليست 
تفعيل  عدم  في  ولكن 

املوجود..
تعني  املمكن(  ● )عقلية 
نفس  وفي  اآلن  تبدأ  أن 

املكان..
تعني  املمكن(  ● )عقلية 
بربهم  آمنوا  الذين  للفتية 
الكهف..  هو  املمكن  أن 
أن  الجنتني  ولصاحب 
املمكن هو الحوار.. وملوسى 
املمكن  أن  السالم  عليه 
البحرين..  مجمع  رحلة  هو 
املمكن  أن  القرنني  ولذي 

هو ﴿أعينوني بقوة﴾.
● )عقلية املمكن( تقول 
لنا: “إن لم نستطع أن نقوم 
فلنقم  عظيمة،  بأشياء 
باملتاح املمكن ولكن بصورة 

عظيمة”.
أن  املمكن(  )عقلية   ●
أسأل نفسى كل يوم: ما هو 
املمكن واملتاح أمامي اآلن؟ 
فيه  أنطلق  أحدده  أن  وبعد 

بكل طاقتي.
● )عقلية املمكن( تعني : 
َم﴾.

ُ
َطعت

َ
 َما است

َ
ه

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
﴿ف

أسهل  ما  باملقابل   ●
عقلية   .. املستحيل!  عقلية 
والتقاعد  ع 

َّ
املقن العجز 

ر! املبرِّ

املمكن واملستحيل

د. وائل الشيخ أمني



العدد 141 يوليو 2020

37

العيش  يطيق  االبن  َيُعد  لم 
بسبب  وذلك  والده،  منزل  في 

و»التذمر« املستمر من والده.
د »أنت غادرت الغرفة دون 

َ
يا َول

إطفاء املروحة«
الغرفة  في  ال 

َّ
غ

َ
ش »التليفزيون 

وال يوجد أحد...... أطفئه«
لقد  مكانه؛  إلى  القلم   

ْ
»أِعد
سقط«

 لم يعجبه تذمر والده من 
ُ

االبن
هذه األشياء الطفيفة.

هذه  يتحمل  أن  عليه  كان 
ألنه  فقط  أمس  يوم  حتى  األشياء 

يعيش معهم في نفس املنزل.
لحضور  سيذهب  اليوم،  لكن 

مقابلة شخصية من أجل العمل.
لذلك قال في نفسه »بمجرد أن 
أن  فيجب  الوظيفة،  على  أحصل 
أغادر هذه املدينة، لن يكون هناك 

أي إزعاج من والدي ».
املغادرة  وشك  على  كان  وبينما 
الشخصية،  املقابلة  لحضور 

:
ً
نصحه األب قائال

ْطَرح 
ُ

ت التي  األسئلة  على  »أجب 
عليك دون أي تردد. حتى إذا كنت 

 ذلك بثقة« 
ْ

ل
ُ

ال تعرف اإلجابة، ق
مما  أكثر  نقودًا  بإعطائه  وقام 

 لحضور املقابلة.
ً
يحتاج إليه فعال

وصل االبن إلى مركز املقابلة.
أمن  حراُس  يوجد  ال  أنه  الحظ 
من  الرغم  وعلى  البوابة.  عند 
أن  الحظ  مفتوحًا،  كان  الباب  أن 
املزالج كان بارزًا وغالبًا ما يصيب 
من  يدخلون  الذين  األشخاص 
إلى  املزالج  بإعادة  فقام  الباب. 
الباب  وأغلق  الطبيعي،  وضعه 

ودخل املكتب.
نباتات  رأى  املمر،  جانبي  على 
ذات زهور جميلة. إال أن البستاني 
ولم  األنبوب  من  يتدفق  املاء  ترك 
يكن من املمكن رؤيته في أي مكان. 

كان املاء يطفح على الطريق. فقام 
برفع األنبوب ووضعه بالقرب من 
السير.  في  واستمر  النباتات  أحد 
ولم يكن هناك أحد في االستقبال. 
ومع ذلك، كان هناك إشعار يقول 
األول.  الطابق  في  املقابلة  إن 

َرج ببطء.
َ

فصعد  الد
الليلة  من  اء 

َ
ض

ُ
امل النور  كان 

عند  يضيء  اليزال  املاضية 
لقد  صباحًا.  العاشرة  الساعة 
غادرت  »ملاذا  أبيه،  عتاب  تذكر 
األنوار؟«،  إطفاء  دون  الغرفة 
ذلك  يسمع  اليزال  أنه   

َ
د

َ
ق

َ
واْعت

من  الرغم  فعلى  اآلن.  الصوت 
الذكرى،  بالضيق من هذه  شعوره 
إال أنه بحث عن املفتاح الكهربائي 

)السويتش( وأطفأ النور.
في قاعة كبيرة بالطابق العلوي 
رأى العديد من املتقدمني للوظيفة 
تأمل  دورهم.  انتظار  في  يجلسون 
عدد األشخاص، وتساءل عما إذا 
كان لديه أي فرصة للحصول على 

الوظيفة.
الخوف  ببعض  القاعة  دخل 
وَوِطئ لوحة »الترحيب« املوضوعة 
أن  الحظ  الباب.  من  بالقرب 
فاستعدلها  مقلوبة.  كانت  اللوحة 

ب 
َ
ل

َ
غ الطبع  السخط،  ببعض 

ع. َطبُّ
َّ

الت
قليلة  صفوف  في  أنه  ورأى 
من  الكثير  هناك  كان  األمام  في 
دورهم،  ينتظرون  األشخاص 
الخلفية  الصفوف  كانت  بينما 
فارغة، كما رأى عددًا من املراوح 
من  الصفوف  تلك  في  الة 

ّ
شغ

املقاعد.
أخرى،  مرة  والده  صوت  سمع 
الغرفة  في  الة 

ّ
شغ املراوح  »ملاذا 

قام  أحد؟«  فيها  يوجد  ال  التي 
بإطفاء املراوح التي لم تكن هناك 
أحد  على  وجلس  إليها  حاجة 

الكراسي الفارغة.
كان يرى العديد من األشخاص 
املقابلة  غرفة  إلى  يدخلون 
ويغادرون على الفور من باب آخر. 
وبالتالي لم يكن هناك أي طريقة 
يمكن بها تخمني ما تم طرحه في 

املقابلة.
ووقف  ذهب  دوره،  جاء  عندما 
ُيجري  الذي  الشخص  أمام 

املقابلة بشيء من الخوف والقلق.
منه  الشهادات  املسئول  أخذ 
»متى  سأله:  إليها  النظر  وبدون 

يمكنك بدء العمل؟«

هذا  »هل  نفسه،  في  تساءل 
في  طرحه  يتم  خداعي  سؤال 
املقابلة، أم هذه داللة على أنني قد 
كان  لقد  الوظيفة؟«  هذه   

ُ
ُمِنْحت

مرتبكًا.
»ِفْيَم تفكر؟« سأله املسئول، »لم 
شخص  أي  على  سؤال  أي  نطرح 

هنا«.
خالل  من  أنه  ندرك  فإننا 
طرح بعض األسئلة لن نتمكن من 
لذلك  شخص.  أي  مهارات  تقييم 
ف  َصرُّ

َ
ت تقييم  هو  اختبارنا  كان 

الشخص.
على  معينة  اختبارات  صّممنا 
للوظيفة  املتقدمني  سلوك  أساس 
خالل  من  الجميع  وراقبنا 

كاميرات املراقبة.
»لم   :

ً
قائال املسئول  وأضاف 

أي  اليوم  جاء  شخص  أي  يفعل 
أو  الباب،  مزالج  لضبط  شيء 
الترحيب،  لوحة  أو  املياه،  أنبوب 
أنت   

َ
ت

ْ
ن

ُ
ك األنوار.  أو  املراوح  أو 

هو  فهذا  ذلك.  فعل  الذي  الوحيد 
السبب الذي جعلنا نقرر اختيارك 

للحصول على الوظيفة«.
من  يغضب  أن  دائمًا  اعتاد   <
أنه  إال  والده.  وتنبيه  انضباط 
أدرك اآلن أن االنضباط فقط هو 
لذلك  الوظيفة.  هذه  منحه  الذي 
والده  على  وغضبه  سخطه   

َ
ال

َ
ز

تمامًا. 
إلى  ه 

َ
واِلد َسُيْحِضر  أنه  وقرر 

املنزل  إلى  وغادر  عمله،  مكان 
بسعادٍة ما بعدها سعادة.

أبنائي  يا  ِرك 
ْ

د
ُ
ن أن  فعلينا   <

آباؤنا  لنا  يقوله  ما  كل  أن  وبناتي 
وبهدف  مصلحتنا  أجل  من  هو 

 مشرقًا.
ً
منحنا مستقبال

األصلي  املوضوع  ملحوظة: 
ترجمة  وهذه  اإلنجليزية  باللغة 

عربية له.

إعداد: قصة ذات مغزى
محمد سليمان محمد موسى

عندما يسأل الطفل عن الشيطان
لن تكون املهمة امللقاة على عاتقك) كأب /أم أو 
معلم...( االبتداء بتصوير الشيطان بصورة بشعة 
ا تسبب له الوساوس، وال التأكيد على أنه كائن 

ً
جد

واسع الحيلة..!
الشيطان هو  عن  يعرفه  أن  يجب  ما  أول  إن   <

ضعفه..
وثاني األشياء التي يجب أن يعرفها عنه هو   <
الله  يذكرون  من  مع  شيء  فعل  على  قدرته  عدم 

ويحافظون على الصلوات..
عنه  يعرفها  أن  يجب  التي  األشياء  وثالث   <
البالغ من املؤمنني عندما  أنه يتعرض للضرر  هو 

يقترب منهم، فيقول الواحد: 
فيصير  الرجيم(  الشيطان  من  بالله  )أعوذ 

الشيطان كالبعوضة.
قل له إن املؤمن والشيطان كالضابط واللص، 
وهو  الضابط  لسرقة  جرأة  اللص  لدى  تجد  ال 

يمشي في الشارع، بل يبتعد عنه..
كالضباط  الشيطان  نظر  في  يجعلنا  وما 
أن  من   

ً
بدال منا  يهربوا  حتى  اللصوص  نظر  في 

يضايقونا هو أن نؤمن بالله ونذكره ونستعني به...
قرأ  كلما  يتذكره  لكي  أولى  بالخناس  ووصفه 

سورة الناس فيزداد ثباتًا.
والخناس هو الذي يخنس ويتراجع ويختفي إذا 

ذكرنا الله.
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وأنه  عليه  اآلخرين  إقبال  عدم  من  الكثير  يعاني 
غير مقبول لدى الغالبية وأنه يتعجب من انجذاب 
عليه  الناس  وتهافت  بذاته  ما  لشخص  البعض 
ألطول  معها  البقاء  في  ورغبتهم  إليه  وتوددهم 

وقت ممكن.
كنت  فإن  الجميع،  يتمناه  الذي  الجذب  هو  وهذا 
من  يمكنك  التي  الكيفية  عن  وتبحث  هذا  تجد  ال 

خاللها جذب الناس إليك...
فأنا أقول األمر ليس بالصعب أو املستحيل بل هو 

في غاية السهولة. 
اآلخرين  نفوس  إلى  الدخول  كيفية  علمت  لو 
والتربع على عرش قلوبهم عن طريق بعض األمور 

التي تبدو بسيطة وصغيرة. 
من  ويريد  املستقلة  شخصيته  له  إنسان  وكل 
من  وهذا  عليه  هو  ما  على  يقبلوه  أن  اآلخرين 
لينجذب   . فقط.  خطوات  يبقى  لكن  فيه،  املسلم 

إليك اآلخرين.. 
سأهمس لك بأهم الخطوات ومنها:

معايير  وضع  وعدم  هم  كما  اآلخرين  تقبل   -١
وعلى  لك  تروق  التي  تلك  من  معينة  مقاييس  أو 
ال  أو  الغير  تقبل  بها  التي  فقط،  أنت  طريقتك 
تقبله. ألنك بطريقتك هذه لن تجد سوى من هم 
على شاكلتك فقط ولن تجد الكثير ينجذب إليك، 
فتكون  البداية،  منذ  الحواجز  وضع  بمثابة  وهذا 
قد خسرت فئات في املجتمع كثيرة، لذا عليك إذا 
تتقبله،  أن  اآلخر  الطرف  إليك  ينجذب  أن  أردت 

وتقبله كما هو ال كما تحب أنت.
كما  التصرف  في  حقهم  اآلخرين  تعطي  أن   -٢
تعيب  أو  اعتراض  دون  هم  ويحبون  هم  يريدون 
فإنك  أنت..  وتحبه  أنت  تريده  كما  ال  تصرفهم، 
تكون  هم  يرونه  ما  وفق  الغير  لتصرفات  بقبولك 
وإيجاد  إليك  لجذبهم  األولى  الخطوة  خطوت  قد 

نقطة التقاء.
من  حني  بعد  كبيرة  لك  اآلخر  استجابة  وستكون 
فيك  نفسه  وجد  أنه  ذلك  في  والسبب  الزمن، 

ووجد من يقبله على عالته.
في  وأنت  إليه  االنتباه  يجب  الذي  اآلخر  األمر   -3
للطرف  توحي  أن  إليك،  الناس  لجذب  طريقك 
اآلخر بأنك تقبل وتحب أشياء معينة فيه. ذلك أن 
أن  يمكن  وال  وسلبيات،  إيجابيات  فيه  إنسان  أي 
يخلو إنسان منهما. وحتى تكسب وتجذب اآلخرين 
إليك، انظر إلى اإليجابيات فيهم وأدعمها وأحبها 
وأظهر إعجابك بها وغض الطرف عن السلبيات 

فهذا األفضل.
مثال تقول: )أحب ضحكتك(

)أحب فيك الجدية( 
)تعجبني ثقتك بنفسك(

)يشدني فيك ثقافتك(
)أحب روحك املرحة(

صفه  من  اآلخر  للطرف  تذكره  ما  فكل  وهكذا 
تعجبك أو تحبها فيه سيكون بال شك حريصا جدا 
يحبك  حتى  معك  بالجلوس  والتمتع  لقائك  على 
ويطمئن، إليك فإذا اطمأن إليك وأحبك، وجدته 
يتصرف مثلما تتصرف ويحب ما تحب ويكره ما 

تكره. ولو أنك قمت بتصيد السلبيات والعيوب منذ 
البداية، فإنت بذلك قد أغلقت الباب منذ البداية 

ولن يدخله أي شخص مطلقًا.
٤- أمر مهم في عملية جذب اآلخرين:

حقه  حق  ذي  كل  وإعطاء  والثناء  التقدير  وهو 
وعدم بخسه في ذلك، حني تعطي كل شخص حقه 
تمنع  قد  ظروف  أي  رغم  واالحترام  التقدير  من 
نفسه  في  أنت  قيمتك  رفع  شأنه  من  فهذا  ذلك 
وسيضعك في درجة عالية ال يمكن أن يعلوك سوى 
أال  حاول  لذا  منك،  أكثر  التقدير  من  أعطوه  من 
دعوتك.   عند  طويال  ينتظرونك  اآلخرين  تجعل 
لم  إذا  بل  معهم.  موعد  لديك  أو  الطعام  عند  أو 
أخبرهم  املحدد  الوقت  في  الحضور  من  تتمكن 
واعتذر بنفسك منهم وسيكون لذلك أثر فّعال في 

نفوسهم. 
إليهم  األسماء  بأحب  الناس  تنادي  أن  حاول   -٥
أدائهم  في  ثم  ومن  نفوسهم  في  ذلك  أثر  وانظر 
وتعامالتهم معك، حاول أن تعامل كل واحد وكأنك 
ال تحب أحدا في الكون سواه، أشعره بقيمته وأنك 
ر ما يقوم به. ألنك بتلك الطرق ستجعله يحبك 

ّ
تقد

ويهوى اللقاء فيك ويتمنى الجلوس معك وستكون 
محبوبًا لدى الجميع.

٦-ال يخفى عليك ما لالبتسامة من تأثير عند لقاء 
لهم،  ابتسم  فقط  ال،  أم  تعرفهم  سواء  اآلخرين 
ُيظهر  بهدوء  مالمحك  افرد  معهم،  بشوشًا  كن 
سعادتك بهم معك وتحدث بطالقة وحيوية معهم، 
فاملرة األولى في أي لقاء هي الحكم القاضي على 

بناء فكره عنك ككل. 
تقتحم  ال  اآلخرين  مع  تواجدك  أثناء   -٧
تتقص  وال  حياتهم  عن  تنبش  وال  خصوصياتهم 
عن أمورهم، فما لم يظهروه هم بأنفسهم ال تسأل 
عنه وال تحرجهم، اجعل بينك وبني خصوصيتهم 
وحسن  وأدبك  احترامك  فيها  يظهر  حدودا 
خلقك، فهذا يجعل الغير يجد ارتياحا تاما لعلمه 
بأريحية  فينطلق  يعنيك  ال  فيما  تدخلك  بعدم 

بالحديث دون اكتراث لعواقب ذلك.  

إنسان  أي  نظر  لوجهة  املباشر  النقد  تجنب   -٨
أمامك، فهذا منفر جدًا، نعم لك الحق في طرح 
ومقززة،  منفرة  بطريقة  ليس  لكن  نظرك  وجهة 
أو  وكأن ال أحد يحق له طرح وجهة نظرة إال أنت 
أنا الصح والجميع خطأ، للجميع الحق في  بمبدأ 
ذلك واختالفك ال يعني خالفك، فالجميع يرى أن 

وجهة نظره هي الصح.
٩- اجعل بينك وبني اآلخر مساحة كافية في املكان 
املجلس  في  الخناق  عليه  ق  تضيِّ فال  الحوار،  وفي 
وال في حوارك معه وكأن ليس في املجلس إال أنت، 
معك  بالحديث  الكافية  املساحة  اآلخرين  أعِط 

ومع غيرك بكل أريحية وهدوء فهذا جميل.
واسأل  أحوالهم  عن  تقص  منهم،  قريبًا  كن   -١٠
لحزنهم،  واحزن  لفرحهم  وافرح  مريضهم  عن 
شاركهم حياتهم وأشعرهم بقربك ولو باالتصال 
)الواتس  كاست  برود  أو  رسالة  حتى  أو  هاتفيا 
أب(، اختصر الكثير حتى لو كان أخاك أو أختك 
في  زميلك  أو  صديقك  أو  خالتك  أو  عمتك  أو 

العمل. 
وتأخر  مثال  إخوتك  مع  موعد  على  تكون  عندما 
بإرسال  قم  عادته  على  الحضور  عن  أحدهم 

 :
ً
رسالة تقول: فيها مثال

)وينك فقدتك(
ني عليك( )ال تتأخر( )طمِّ

)مشتاق لك وينك( )لك فقده( 
رغم أنها عبارات سهلة الكتابة والتعبير

ولكن لها مفعول وتأثير في النفوس قوي جدا جدا 
جربها ولن تندم بإذن الله 

البسيطة  األشياء  تلك  نتائج  بنفسك  لتكتشف 
خالل  من  الروعة  غاية  في  ستكون  شك  وال  التي 

تطبيقك لها. 

كيف تكسب اآلخرين؟
النفس المطمئنة

حصة صالح املحيميد
املستشارة األسرية

واملدربة املعتمدة دوليًا
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.. عبارة لو أعرف  )عصبي بس قلبه طيب( 
مايتداولها  أكثر  ما  لقاضيته،   اخترعها  من 
بعد  القفص  من  منتشيًا  املتهم  فيخرج  الناس 

أن عفص القلوب وعقصها.                 
  ٢- عبارة صالحيتها منتهية منذ اختراعها، 
عقل  في  البرمجة  تلك  نغير  أن  يجب  واآلن 
املتهم ليفيق لنفسه ويمتنع عن ظلم اآلخرين ، 

البد أن نسحب املسند  
بس  سيئ  سلوكه  اسمه  شيء  يوجد  ال   -3
املتهم  تحريض  من  نوع  اإليحاءات  تلك  طيب، 
األرض  في  من  كل  وإرغام  طبعه  تغيير  بعدم 

على تحمل طيشه
غير  سيئ  )سلوكك  اسمه  شيء  في   -٥  
فغيرك  بطيشك،  اآلخرين  التزعج  طبعك( 
عالج  سلوكك،  اليحتمل  قلبه  لكن  عصبي  غير 

نفسك، لكل داء دواء، إبحث عن عالجك
نفسي  مرض  إما  مريض،  يعني  عصبي   -٦
جلسات  النفسي  للمرض  عضوي،  مرض  أو 
الطب  في  بعضها  تجد  قد  مهدئة،  وأدوية 

 مهدئ 
ً
الشعبي باألعشاب، البابونج مثال

عند  السبب  عالج   .. عضوي  مرضك   -٧
كانت  إذا  نفسك،  تهمل  ال  مختص،  طبيب 
العبارة  تلك  أسمعتك  تربية  نتاج  عصبيتك 
فتماديت لتحقق رغباتك، يكفيك، لقد كبرت             
٨- )عصبي( اعذرنا لن نحتملك وإهاناتك، 
غير  أنت  ليحتملوك،  أهلك  الناس  كل  ليس 
أنك  بدليل  بذاتك  التحكم  وتستطيع  عصبي 

تحتمل مديرك، صديقك، جارك   
     ٩- أنت غير عصبي، أنت مستغل، استغللت 
.. أنت أناني  طيبة زوجة خلوقة، وأبناء ضعفاء 
وجار  يرقيك،  مدير  أمام  جماح غضبك  تكبح 

يمتدحك، وصديق يسليك
  ١٠- أنت غير متزن وغير عادل .. تريد منهم 
أن يسيروا وفق خطة مبهمة للحياة رسمتها في 
أن  ألحد  تريد  وال  بغيرها  ترض  لم  مخيلتك 

يحيد عنها.                    
من  الصنف  هذا  تداولوا  ال  أرجوكم   -١١
غرس  من  املجتمع  ارحموا  املهلكة،  العبارات 
يعكرون  إنهم  جوانبه،  بني  الشخصيات  تلك 
صفوها وجمالها، ساعدوهم للعالج ...                    

لعائلة  املنتمي  عصبي  السيد  على  تعرفنا 
)بس قلبه طيب( اليوم سنتعرف على)حساس 

ال حد يكلمه( ..   
)حساس    .. عصبي  خالة  ولد  هذا  حساس 
سالم  يضرب  املجتمع  كل   .. يزعله(  حد  ال 
لحساس، يمد بوزو فيهرول الجميع ليقدموا له 
رغبة .. يحول عينه يجري الكل ليحضر له وجبة 

.. يرفع رأسه ال أحد يتفوه بكلمة أو ضربة ..  
حس  أبو  يسمعها  يزعله(  حد  ال  )حساس   
عرشه،  فوق  ملك  ابتسامة  داخله  في  فيبتسم 
عليه  وأقبلت  الدنيا  امتلك  ملك  هو  فعال 
عن  لك  يقول  عندما  شيء  أجمل   .. طواعية 
فتبدأ   .. أحتمل(  ال  حساس  أنا  )ترى  نفسه 
في  الحساسية  موضع  عن  الداخل  في  تبحث 
الصني  في  صنعت  أين  لترى  وتقلبها  نفسك 
كوكب  من  قادم  كأنك  وتشعر  اليابان،  في  أو 
الرجل الحديدي، وأن إحساسك صلب وقلبك 
بال مشاعر، لتكشف لك املواقف فيما بعد أنك 
وأنك  واألحاسيس  املشاعر  في  عليه  تتفوق 

شاعر مدجج بالفطرة الحساسة ،،   
 وينتقل املسلسل إلى الذرية املصونة

سبع  ويدخل  يزعله(  حد  ال  حساس  )ولدنا 
هذا،  يضرب  العائلة  أطفال  على  البرمبة 
هناك،  ويشخبط  هنا،  يلخبط  ذاك،  ويخبط 
وولدهم  نهاق،  حليب  راضعني  أوالدنا  كأن 

حليب نياق ،، وكأننا أجرينا لهم عملية تدبيس  
ملشاعرهم وقت الوالدة .               

ابنكم  بني  الفرق   .. ياسادة  اسمعوني   <<
الحساس وابننا األكثر حساسية .. هو أننا علمنا 
علمناه  الداء،  ذلك  من  انتشلته  عبارات  ابننا 
أفهمناه   .. كثيرا(  يتعب  كثيرا  يزعل  من  )أن 
أن  عليك  املجتمع،  في   وحدك  تعيش  ال  )أنت 
 .. تأخذ وتعطي(  أن  ليحتملوك،  الناس  تحتمل 
الناس  بحساسيتك  ستخسر  استمررت  )إذا 
ستخسر  أنك   بمعنى  والفرص(،  واملناصب 
ضربات،  للحياة  )أن  علمناه   .. بأكمله  النجاح 
الضربات(  تلك  رد  في  القوة  رياضة  فليتعلم 
وليس  داء  الزائدة  الحساسية  )أن  علمناه   ..
مفخرة(، وّجهنا حساسيته الوجهة الصحيحة.

صبرا  أكثر  يكون  أن  عليه  الحساس   <
أو  لنفسه  النكد  يهوى  ال  مرهف  ألنه  وتحمال 

لغيره 
> الحساس إنسان قوي وليس ضعيفا 

ويحكم  مكان  كل  في  العدل  يرى  منصف   <
حتى على نفسه إن أخطأت

> الحساس يقدم تضحيات ويلوح بالتحيات 
ف حساسيته 

ّ
> الحساس نموذج رائع إن وظ

وظيفتها السليمة
ملشاعر  اختالس  بال  حساسا  كن   (  <

اآلخرين ( ..  

عصبى بس قلبه طيب

كن 
ناجحا

ظل  فالحًا  أن  يحكي  البشرية  التنمية  خبراء  أحد 
يزرع نوعًا من الذرة ذي الجودة العالية، وكان يحصد 
بجانب الذرة جائزة أكثر وأجود إنتاج كل عام ..عامًا 

تلو اآلخر، ينتج غزيرًا ويفوز بالجائزة ..
ذهب إليه أحدهم، وسأله عن سر التفوق، فأجاب: 
على  وأوزعها  الجيدة  البذور  وأستجلب  بعيدًا  أسافر 
 - أزرع  ذلك  وبعد  حقولهم،  في  ليزرعوها  جيراني 
وبهذا  والنظافة،  بالري  وأهتم  حقلي،   - البذور  بذات 

أنال جائزتي اإلنتاج والجودة..
فيسأله السائل بدهشة: )ملاذا توزع بذورك الجيدة 
تلك  نيل  في  ينافسونك  أنهم  تعلم  وأنت  لجيرانك 

الجائزة؟(..
انتقال  عدم  أضمن  لكي  ذلك  أفعل  الفالح:  *فيرد 

حقلي  إلى  حقولهم  من  الرديئة  البذور  لقاحات 
بواسطة الرياح..!!

ص الفالح سر النجاح..
ّ
هكذا لخ

يساعد  أن  فعليه  الحياة  في  املرء  لينجح  *أي   
اآلخرين على النجاح ..

 *والفرد – مهما تعلم – ال يكون ناجحًا ما لم يؤثر 
إيجابًا على اآلخرين بحيث )يتفوقون أيضًا(.

مساعدة  دون  بأنانية  النجاح  في  يفكر  *ومن 
عالم  في  سعيدًا  يكون  بأن  يحلم  كمن  اآلخرين 

البؤساء..
بفضل   - مجتمعًا  أو  كان  فردًا   - حولك  من  *نجاح   

نجاحك ، يحسب نجاحًا لك أكبر.
 *)اإلنسان ذو القيمة ال يعيش لنفسه فقط(.
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النفس المطمئنة

فتة تربوية مهمة نحتاجها كمربني .. - آباء 
ومعلمني - في العملية التربوية

أن  قبل  الطفل  همة  علي 
ُ
أ أن  وهي   <<

هذا  إنجاز  في  يساعدني  حتى  بشىء  أكلفه 
العمل برغبة عالية....

وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ��علمنا 
ملسو هيلع هللا ىلص قبل إصدار األوامر إعالء الهمم.. لتصل 

إلى القمم
يحب  لرجل  غدا  الراية  ألعطني  قال:   <
...فبات  ورسوله  الله  ويحبه  ورسوله  الله 
 .. الرجل  هذا  يكون  بأن  يحلم  كله  الجيش 
ولو قال يا فالن معك الراية غدا وفقط .. ملا 
علت الهمم وملا شعر الجيش بجمال التكليف 
هذا  يكون  أن  يريد  منهم   

ٌ
كل أصبح  وملا   ..

الرجل ..
جعفر  عودة  بعد  قال  آخر  موقف  وفي   <
بعودة  الناس  انشغل  وقد   .. الحبشة  من 
جيش النصر من خيبر .. قال: ال أدري بأيهما 

أفرح ..عودة جعفر أم نصر خيبر ..!! ملاذا؟ 
كنصر  نصرا  تزن  جعفر  عودة  وهل 

خيبر؟ !!
.. إنها صناعة البطل .. إنها جمال الكلمات 
التى تعلي الهمم .. ليقاتل جعفر فيما بعد في 
ويصبح  التاريخ  له  يسطرها  أخرى  موقعة 

شهيدنا الطيار ..
..يوم  وسلم  عليه  الله  صلى  وقال   <
األحزاب: من يأتني بخبر القوم وله الجنة ...

وسكت..  القوم  بخبر  يأتني  من  قال  ولو 
رسول  يلبي  أن  الجميع  على  واجبا  لكان 
الله صلى الله عليه وسلم ... ولكنها صناعة 

العزيمة والهمة في القلوب. 
لصهيب  وسلم  عليه  الله  صلى  وقال   <
وقد ارتمى بني ذراعيه بعد هجرة وألم: ربح 

البيع .. ربح البيع ..
حياته  باقي  صهيب  بنشوتها  ليعيش   <<

بطال في سبيل الله ...!!
يا معاذ إني  > وقال ملعاذ قبل أن يحدثه: 

ألحبك ...
مذاق  لها  بعدها  من  الكلمات  لتكون   <<
آخر وتتغلغل في قلبه فيكون جسده كله آذانا 

صاغية..
وسلم  عليه  الله  صلى  رسولك  من  تعلم   💡

 .. الهمم  تعلي  ..كيف  ..أبطاال  تصنع  ...كيف 
 .. .. ليس املهم أن تلقي األوامر  كيف تقولها 
يتنافسون  تبدع في جعل من معك  أن  املهم 

من أجل تنفيذها
> علمنا صلى الله عليه وسلم ..أن الكلمة 

الطيبة .. تجبر كسر ...
والكلمة ..تبني بطال ..

والكلمة تعلي همة ..
والكلمة تزرع أمال ...

ذهب أملا ...
ُ

والكلمة ..ت
صلى  رسولك  من  الكلمات  جميل  تعلم 

الله عليه وسلم .

ياليت نتعلم لننشئ جياًل سليمًا

امللوك  من  ملك  الزمان  قديم  في  كان  انه  يحكي 
وكان هذا امللك ثريا جدا ولكنه كان يعاني السمنة حتى 
أصبح غير قادر على الحركة وكان يعاني األمرين من 
زيادة وزنه وقرر إن يتخلص من هذا الوزن الزائد فما 
مجلسه  إلى  واألطباء  الحكماء  طلب  انه  إال  منه  كان 
له  يجدوا  إن  استطاعوا  فما  املشكلة  عليهم  وعرض 
العالج . فدخل عليه رجل فطن ذكي متطبب فقال له 
فيه  انقص  عالج  أعطني  أو  طريقه  على  دلني   : امللك 
من  عليك  وأغدق  األثرياء  من  تصبح  إن  ولك  وزني 
 : قال  أن  إال  الرجل  جواب  كان  فما  والحلى  األموال 
الله عمرك أيها امللك ولكنني طبيب وعلى علم  أطال 
ما  انظر  الصباح  حتى  فدعني  التنجيم  بعلم  كامل 
الصباح  وفي  ينفعك  دواء  وأي  افعل  أن  باستطاعتي 
جاء الرجل الى امللك هرعا خائفا وقال : األمان األمان 
لذي  ما  اخبرني  األمان  لك   : امللك  قال  امللك  أيها 

أخافك وجاء بك مسرعا قال : يا أيها امللك لقد نظرت 
في طالعك ليله البارحة ويا هول ما رأيت فقد رأيت انه 
الدنيا سوى شهر وسوف تفارقنا  لم يبق لك في هذه 
من  ولتتأكد  عالجتك  أردت  فان  محالة  ال  ميت  وانك 
صادقا فخل  صدق كالمي احبسني عندك فان كنت 

عني وان لم أصدقك فاقتص مني فامر امللك السجان 
فحبس ذلك الرجل وانفرد امللك بنفسه واحتجب عن 
امللك  يزداد  يوم  قضاء  او  صباح  كل  ومع  الناس  رؤية 
هما وغما وكلما اقترب املوعد الذي اخبره به الرجل 
امللك كآبة وحزنا فهزل جسمه وخف وزنه حتى  يزاد 
والعشرون  الثامن  اليوم  انه أصبح نحيفا هزيال وفي 
قراءة  في  ترى  ما  له  ...فقال  الرجل  باحضار  أمر 
..فهل  امللك  صاحب  الله  اعز   : الرجل  فقال  طالعي 
تراني اعم الغيب أو اكذب على الله والله إني ال اعلم 
أي  عندي  يكن  لم  ولكن   !! عمرك  اعلم  فكيف  عمري 
دواء أفضل من الغم والحزن فلم استطع أن اجلبه لك 
إال بهذه الحيلة فان الحزن والغم يزيل اللحم ويذيب 
واألموال  العطايا  عليه  وأغدق  امللك  فأجازه  الشحم 
وعاش امللك في فرحه من أمره بعد أن ذاق الهم والغم 

في ذلك الشهر .

امللك الحائر
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لناس  فرصة  كانوا  دول  الكورونا  يومني 
وحركات  ووصفات  أكالت  تجرب  كتيرة 

وتكات. 
أفالم  زلوا 

ِّ
ين تانية  لناس  فرصة  وكانوا 

لى  رشحى  يقولك  واللى  أفالم  عن  ويسألوا 
فيلم   ٥٠ ألفضل  بقائمة  ينزلك  واللى  فيلم 
واللى يديلك رأيه فى األفالم اللى شافها... 

واللى... واللى... 
من  يأنتخوا  تالتة  لناس  فرصة  وكانوا 
كانوا  يعنى  أنهم  أساس  على   - الشغل 
فى  ويقعدوا   - اليوم  فى  ساعة   ١٤ بيشتغلوا 

البيت ال شغلة وال مشغلة. 
تظيط  رابعة  لناس  فرصة  وكانوا 
بتحليالت  تنزلك  وتقعد  الظيطة  فى 
وتفسيرات وتوقعات، وتزيد من هلع الناس 
على هلعهم، أو تقعد تطالب بحظر كامل أو 
اثنني:  من  واحد  دول  )وطبعا  كامل  إغالق 
يا واحد راح سحب كاش من البنك على أد 
وهايبر  سعودى  فى  اللى  كل  ومللم  يقدر  ما 

مرتبه  واحد  يا  وكارفور،   وأوسكار  ولولو 
أو  واشتغل  مرحش  أو  راح  شهر  كل  بيجيلو 

مشتغلش( ! 
الناس  من  أخرى  فئة  فيه  الحقيقة  بس 
فى  أيون  صالتها،  فى  تفكر  قعدت 

صالتها..... 
هى  بصلى؟  سنة  كام  بقالى  أنا  هو 
حواليا  اللى  فى  حاجة  مغيرتش  صالتى 
ليه؟ هى صالتى مغيرتنيش أنا ليه طيب؟  

وناس  بتصلى،  سنة   ٥٠ بقالها  ناس  فيه 
أقل، وناس أقل بكتير، طب إيه اللى حصل؟ 

وال حاجة! وال حاجة حصلت! 
صالتها،  فى  تجود  بدأت  دى  الناس 
وتحسن من أدائها، وتخلص فى خشوعها، 

وتتدبر ما تقول. 
صالتها،  على  تشتغل  بدأت  دى  الناس 
هو أنا هفضل كده لحد إمتى؟ )هفضل فى 
حالة الالوعي فى صالتى دى لحد إمتى(؟  

إمتى صالتى هتبقى نور؟ 

هل صالتى دى هتنور طريقى فى الدنيا 
وقبرى بعد ما أمشى من الدنيا؟ 

على  به  أجيب  ما  صالتى  فى  سأجد  هل 
عليه  الله  صلى  ورسولنا  القيامة؟  يوم  ربى 
وسلم أخبرنا أن أول ما يحاسب عليه املرء 

يوم القيامة الصالة؟ 
وبدأت  السجادة  على  قعدت  دى  الناس 

تتساءل وتلح فى األسئلة. 
دول  الكورونا  يومني  فى  حاجة  كل 
املشاغل  الحياة،  إيقاع  حولك:  من  بتهدأ 
والتمارين  والخروجات  والواجبات  والشغل 

والزيارات....  كله ›سلوو داون‹..! 
إال صالتى؟ 

ليه؟ 
صالتك  فى  وتتأنى  كده  تهدأ  فرصة  دى 
وترتل  وتقترب  وتسجد  وتركع  وتخشع 
يسربعك  إمام  )ال  وتخلص  وتبكى  وتراجع 

وال مأموم تتملقه(.
صالتك بقت بينك وبني ربك.

إال صالتى!

أبي  املؤمنني  أمير  على  أشعب  دخل 
املؤمنني  أمير  فوجد  املنصور  جعفر 
فألقى  والفستق  اللوز  من  طبق  من  يأكل 
بواحدة  أشعب  إلى  املنصور  جعفر  أبو 
املؤمنني  أمير  يا   : أشعب  فقال  اللوز  من 
فألقى  الغار(  في  هما  إذ  اثنني  )ثاني 
 : إليه أبو جعفر اللوزة الثانية فقال أشعب 
فقال  ألثالثه  إليه  فألقى  بثالث(  )فعززنا 
فصرهن  الطير  من  أربعة  )فخذ   : أشعب 
أشعب  فقال  الرابعة  إليه  فألقى  إليك( 
كلبهم(  سادسهم  خمسة  )ويقولون   :
فقال  والسادسة  الخامسة  إليه  فألقى 
كلبهم(  وثامنهم  سبعة  )ويقولون   : أشعب 
فألقى إليه السابعة والثامنة فقال أشعب : 

)وكان في املدينة تسعة رهط( فألقى إليه 
التاسعة فقال أشعب : )فصيام ثالثة أيام 
عشرة  تلك  رجعتم  إذا  وسبعة  الحج  في 
أشعب  فقال  العاشرة  إليه  فألقى  كاملة( 
والشمس  كوكبًا  عشر  أحد  وجدت  )إني   :

إليه  فألقى  ساجدين(  لي  رأيتهم  والقمر 
أمير  يا  والله   : أشعب  فقال  عشر  الحادية 
ألقولن  كله  الطبق  تعطني  لم  إن  املؤمنني 
لك: )وأرسلناه إلى مائه ألف أو يزيدون( 

فأعطاه الطبق كله

نوادر أشعب


