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النف�س املطمئنة

النفسية  الضغوط  لتخفيف 
والهموم ووطأة املشاكل ...

بقصة  سمع  قد  )أغلبنا 
الحصان( 

في  املزارعني  أحد  حصان  وقع 
بئر مياه عميقة لكنها جافة. 

طالبًا  بالصهيل  الحصان  بدأ 
النحو  هذا  على  استمر  النجدة، 

عدة ساعات.
يدرس  حينها  املزارع  كان 
استعادة  بكيفية  ويفكر  املوقف 

الحصان؟
كي   

ً
طويال األمر  يستغرق  لم 

الحصان  بأن  نفسه  املزارع  يقنع 
تكلفة  وأن  عجوزًا  أصبح  قد 
شراء  تكلفة  تقارب  استخراجه 

حصان آخر. 
جافة  البئر  أن  جانب  إلى  هذا 

منذ زمن طويل وتحتاج إلى ردم.
وطلب  جيرانه  املزارع  نادى 
البئر  ردم  في  مساعدته  منهم 
واحد  آن  في  مشكلتني  يحل  كي 
الجاف،  البئر  من  )التخلص 
بدأ   

ً
وفعال الحصان(،  ودفن 

في  والجواريف  باملعاول  الجميع 
وإلقائها  والنفايات  األتربة  جمع 

في البئر .
أدرك  األمر..  بادئ  في   <

الحصان حقيقة ما يجري، فأخذ 
األلم  يملؤه  عاٍل  بصوت  بالصهيل 

وطلب النجدة.
اندهش  الوقت  من  قليل  وبعد 
الحصان  صوت  النقطاع  الجميع 

فجأة؛ فاعتقدوا أنه مات.
البئر  داخل  إلى  املزارع  نظر 

فصعق مما رأى؛ 
الحصان  وجد  لقد   <<<
 بهز ظهره، وكلما سقطت 

ً
مشغوال

على  بدوره  يرميها  األتربة  عليه 
خطوة  بمقدار  هو  فيرتفع  األرض 

واحدة لألعلى.
هكذا استمر الحال، الكل يلقي 
فتقع  البئر  داخل  إلى  األوساخ 

ظهره  فيهز  الحصان  ظهر  على 
يرتفع  حيث  األرض  على  فتسقط 
خطوة بعد خطوة إلى أعلى، وبعد 
الحصان  اقترب  الزمن  من  فترة 
وصل  بسيطة  قفزة  فقفز  لألعلى 

بها إلى خارج البئر بسالم.
هي  القصة  هذه  من  الهدف   <
أن الحياة تلقي بأوجاعها وأثقالها 

ومخلفاتها عليك، 
▪فإما أن تدفنك 

▪وإما أن تلقيها من على ظهرك 
وترتقي.

>> بمعنى أنك كلما حاولت أن 
تنساك  لن  فهي  همومك  تنسى 
أثقالها  إلقاء  تواصل  وسوف 

وأتربتها عليك .
تواجهك  قد  مشكلة  وكل   <
يجب  تراب  حفنة  هي  الحياة  في 
كي  ظهرك  على  من  تنفضها  أن 
خطوة  بذلك  وترتفع  عليها  تتغلب 

لألعلى.
غير  أو  سلبي  شخص  وكل   <
قد  حياتك  في  تصادفه  قد  سوي 
أو  السوية  غير  بسلوكياته  يؤملك 
من  ألِقه  أخالقية  الال  ممارساته 

فوق ظهرك لترتفع .
وال  الحياة  مخلفات  انفض   <
ومهما  أبدا  تستسلم  ال  تتوقف، 
شعرت أن اآلخرين يريدون دفنك 

حّيا ال تستسلم .
> ونصيحتي لك:

من  خاليًا  قلبك  اجعل   <
الهموم، 

> وعقلك خاليًا من القلق.
> وعش حياتك ببساطة، 

وتوقع  العطاء  من  وأكِثر   <
املصاعب!

سيلقى   
ً

كال بأن  واعلم   <<
جزاءه في يوم ما فال تقلق وانفض 
ظهرك  فوق  من  مخلفاتهم 

لترتقي.
> انفض مخلفاتهم؛ ونم مرتاح 

البالز

حكائي  سرد  عن  عبارة  أدبي  نوع  هي  األقصوصة  أو  القصيرة  القصة 
ضمن  غالبا  وحيد  حدث  تقديم  إلى  وتهدف  الرواية،  من  أقصر  نثري 
من  جانب  أو  موقف  عن  لتعبر  غالبا  محدود  ومكان  قصيرة  زمنية  مدة 
جوانب الحياة، والقصص دائما هى أقرب وسيلة لتوصيل معلومة أو رسالة 
أو صغيرا.. وتستطيع  الشخص كبيرا  كان هذا  الشخص سواء   إلى  معينة  
أن  تستخدم أسلوب القصص مع طفلك،  فالطفل خياله واسع جدًا ويفكر 
االطالع  حاول  لذلك  القصصى،  األسلوب   على  معتمدة  والصور  بالصور، 
الدائم على القصص واجعل لطفلك كل يوم قصة قصيرة تريد أن تعلمه 

منها حكمة معينة .

افعل كما فعل الحصان

يتفقد   – عنه  الله  رضي   – الفاروق  كان 
أحوال الرعية ذات ليلة ، فسمع امرأة تقول 
فامزجيه  اللنب  ذلك  إلى  قومي   : لها  البنة 

باملاء ، فأجابت الفتاة : 
عزم  من  كان  بما  علمت  وما   ، أمتاه  يا 
من  كان  وما   : املرأة  قالت  ؟  املؤمنني  أمير 
مناديه  أمر  إنه   : قالت  ؟  بنية  يا  عزمه 
فنادى : ال يشاب اللنب باملاء ، فردت املرأة 
فامزجيه  اللنب  إلى  قومي   : بنية  :يا  قائلة 
وال   ، عمر  يراك  ال  بموضع  فإنك   ، باملاء 
يا   : الفور  على  الفتاة  فردت   . عمر  منادي 
أمتاه ، إن كان عمر ال يعلم ، فإله عمر يعلم 

، والله ما كنت ألطيعه في املأل وأعصيه في 
الخالء .

 : عاصم  البنه  قال   ، عمر  أصبح  فلما 
هناك  فإن   ، وكذا  كذا  مكان  إلى  اذهب 
 ، بها  فتزوج  مشغولة  تكن  لم  فإن   ، صبية 

لعل الله أن يرزقك منها نسمة مباركة .
الله  رضي   – الفاروق  فراسة  وصدقت 
 ، البنية  بتلك  عاصم  تزوج  فقد   .  – عنه 
فتزوجها   ” عاصم  بنت  ليلى   ” له  فولدت 
عبد العزيز بن مروان ، فولدت له عمر بن 
الله  رحمه   – العادل  الخليفة  العزيز  عبد 

تعالى – ورضي عنه .
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قالت سيدة عجوز ألحفادها يومًا ما:
 »أنا لم أركب قطارا طوال حياتي«  وعبرت 

لهم عن رغبتها في ذلك.
كي  لها  تذكرة  بشراء  الفور  على  فقاموا 
تزور  كي  قريبة  ملدينة  متجهًا  قطارا  تركب 

صديقة لها.        
وجلست  القطار  العجوز  السيدة  استقلت   
على أحد املقاعد، وسريعا ما الحظت أن غطاء 
املقعد ممزق، فجمعت متعلقاتها وهي غاضبة 
مقدمة  من  بالقرب  آخر  مقعد  إلى  وانتقلت 

عربة القطار ..
يبكي  طفل  من  أيضًا  هناك  انزعجت  لكنها 
عبر ممر العربة، فانتقلت هذه املرة إلى مؤخرة 
جدا  ساخنة  الشمس  أن  وجدت  لكنها  العربة، 
جديد  من  متعلقاتها  فجمعت   ، املكان  هذا  في 

وانتقلت إلى الجانب اآلخر وهي منهكة… .

وأخيرا نظرت للخارج .......
وتأملت منظر الريف الجميل .... 

على  السائق،  نادى  اللحظة  تلك  في  ولكن 
اسم املدينة التي ستنزل فيها.             

 فجلست السيدة املسكينة لبرهة قصيرة في 
حيرة شديدة،

قصيرة  الرحلة  أن  أعلم  كنت  »لو  قالت:  ثم   
الوقت  هذا  كل  قضيت  كنت  ملا  هكذا،  جدا 
بالتأمل  أستمتع  جلست  كنت  بل  وأعيب،  أشكو 
في جمال الطبيعة من أول مقعد جلست عليه«.

وهكذا هي الحياة 
واالمتنان  بالرضا  وعيشوا  بها  فاستمتعوا 
واجمعوا  نعمه  على  واشكروه  الله  واحمدوا 

الخيرات للحياة الباقية والسفر الطويل…
بحركاتهم  بأعمارهم  بأبنائكم  استمتعوا 

بسكناتهم بكل تفاصيل حياتكم معا.

لم أركب قطارا طوال حياتى

رضي  الخطاب  بن  عمر  أن  املؤرخون  روى   
يعد  كان  بأسه  وقوة  بشدته  املعروف  عنه  الله 
يوم  ذات  املدينة  فى  للناس  الطعام  موائد 
 ، خلفه  من  فجاءه  بشماله  يأكل  رجال  فرأى 

وقال:
 بيمينك ..

ْ
_ يا عبدالله كل

_ فأجابه الرجل: يا عبدالله إنها مشغولة .
الرجل  فأجابه  مرتني  القول  عمر  فكرر 

بنفس اإلجابة .. !!
فقال له عمر: وما شغلها؟

فعجزت  مؤتة  يوم  أصيبت  الرجل:  فأجابه 
عن الحركة .. !!

من  يسأله:  وهو  وبكى  عمر  إليه  فجلس   _
يوضئك؟

ومن يغسل لك ثيابك؟
ومن يغسل لك رأسك؟

ومن .. , ومن .. , ومن .. ؟
له  أمر  ثم   .. دمعه  ينهمر  سؤال  كل  ومع 
عنه  العفو  يرجوه  وهو  وطعام  وراحلة  بخادم 
ألنه آمله بمالحظته على أمر لم يكن يعرف أنه 

ال حيلة له فيها .. !!
هكذا صدر قانون مصابي الحروب.

شاهد رجال مسنًا ينقل الحجارة، فسأله: لم 
تقوم بهذا العمل الشاق، أجاب أنا رجل يهودي 
الجزية  لنا  له دفعت  الجزية، فقال  وعلّى دفع 

بشبابك، واآلن واجب علينا أن نتكفل بك
وصرف له راتبا شهريا يكفيه.

ليعتمده  ويكتب  داره  إلى  الفاروق  ويعود 
الجهاز التنفيذي للدولة لينظم به املجتمع .......
ل )قانون الضمان االجتماعي( ..

َّ
شك

َ
 هكذا ت

يواصل  عنه  الله  رضي  ذاته  والفاروق   *
وإذ  متلصصًا  وليس  متفقدًا  املسائي  التجوال 

الدار  من  فيقترب  حزينًا  أنينًا  يصدر  بطفل 
ويسأل عما به؟

فترد أم الطفلة:
)إني أفطمه يا أمير املؤمنني(

يصرخ  ولذا  طفلها  تفطم  م 
ُ
أ طبيعي  حدث 

ولكن أمير املؤمنني ال يمضى إلى حال سبيله؛ 
موعد  قبل  طفلها  فطمت  األم  أن  يكتشف  بل 
الفطام لحاجتها ملائة درهم كان يصرفها بيت 

مال املسلمني لكل طفل بعد الفطام .
أنني  إذ  لينام  ال  منزله  إلى  الفاروق  يرجع 
فيصدر  وقلبه  عقله  يبارح  لم  الطفل  ذاك 
أمرًا )بصرف املائة درهم للطفل منذ الوالدة 

وليس بعد الفطام( .
ويصبح األمر قانونًا يحفظ حقوق األطفال 

ويحميهم من مخاطر الفطام املبكر ....
ل )قانون الطفل( ..

َّ
شك

َ
 وهكذا ت

* وكان الفاروق يحب أخاه زيدًا، وكان زيد 
تل في حروب الردة .

ُ
هذا قد ق

ذات نهار بسوق املدينة يلتقي الفاروق وجهًا 

بوجه بقاتل زيد وكان قد أسلم وصار فردًا في 
رعيته .

يخاطبه الفاروق غاضبًا:
)والله إني ال أحبك حتى تحب األرض الدم 

املسفوح( .. !!
فيسأله األعرابي متوجسًا:

أمير  يا  حقوقي  من  ذاك  سينقص  )وهل 
املؤمنني( .. !!

وُيطمئنه أمير املؤمنني )ال( ..
فيغادره األعرابي بمنتهى الالمباالة قائال:

)إنما تأسى على الحب النساء( ...
أي مالي أنا وحبك إذ ليس بيني وبينك غير 

)الحقوق والواجبات( !!
في  به  يزج  ولم  املؤمنني  أمير  يغضب  لم   *
األعرابي  جرأة  على  غضبه  كظم  بل  السجن 

وسخريته وواصل التجوال .. !!
لم يفعل ذلك إال إيمانًا بحق هذا األعرابي 
قمة  في  وهو  الغضب  وبكظم  التعبير  في 

السلطة .. !!
حرية  )قانون  املجتمع  في  ل 

َّ
شك

َ
ت وهكذا 

التعبير( ..
عنه  خلعت  املسجد  وفي  جمعة  وذات    *
امرأة  لقب أمير املؤمنني حني قالت )أخطأت 

يا عمر(
املهر  قانون  الناس ترفض  عامة  من  امرأة 

الذي صاغه الفاروق عمر .. !! 
لم يكابر أمير املؤمنني ولم يزج باملرأة في 
السجون ولم يأمر بجلدها بل اعترف بالخطأ 
وأصابت  عمر  )أخطأ  الصريح  بالنص 
امرأة(، ثم سحب قانونه وترك للمجتمع أمر 

تحديد املهور حسب االستطاعة ..
وهكذا وضع قانون حماية املرأة 

هكذا تصنع القوانني 
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“لورا  األمريكية  السيدة   
ْ

قامت  1977 عام  في 
مؤخرة  برفِع  عامًا   63 العمر  من  البالغة  شولتز” 
ر ذراع حفيدها من تحتها .. لم  حرِّ

ُ
سيارة وحدها لت

 ناديًا 
ْ

ن لورا رافعة أثقال، ولم َيسبق أن دخلت
ُ
تك

تقليدية  ة 
َّ

جد كانت  تمامًا  العكس  على  رياضيًا، 
تشكو آالمًا في عظامها ووهنًا في مفاصلها، غير 
 ذراع حفيدها تحت إطار السيارة 

ْ
أنها عندما رأت

جاءتها قوة رافع أثقال أوملبي ...
مقابلة  جارفيلد”  “تشارلز  الصحفي  أجرى 
ترغب  ال  وأنها  حزينة،  أنها  فتفاجأ  معها، 
ليعرف  عليها  ألحَّ  وعندما  األمر،  في  بالتحدث 
أشبه  بطولي  بعمل   

ْ
قامت أنها  رغم  حزنها  سبب 

تمَّ  قد  الحادثة  أن  لوال  ه 
ّ
وأن بمعجزة  يكون  ما 

املرأة  هذه  أن  يصدق  أن  ألحد  كان  ما  تصويرها 
السيارة  مؤخرة  ترفَع  أن  استطاعت  العجوز 

وحدها!
الوقت  في   

ُ
اكتشفت ألني  حزينة  أنا  له:   

ْ
فقالت

نحن  برمتها،  الحياة  سّر  حياتي  من  الضائع 
بقدراتنا  ا 

ّ
آَمن إذا  املعجزات  نفعل  أن  نستطيع 

يد   
ُ

رأيت عندما  والحافز،  الرغبة  لدينا  وكان 
ي 

ِّ
أن للحظة  ك 

ُ
أش لم  السيارة  حفيدي تحت إطار 

م باألمر من باب التجربة 
ُ

قادرة على رفعها، لم أق
اللحظة  تلك  في   

ُ
كنت لقد  تمامًا  العكس  على  بل 
على يقنٍي أني قادرة على فعلها. 

حياتي   
ُ

استعرضت املاضيني  اليومني  في   
ولكن  أفعلها  أن  أودُّ   

ُ
كنت كثيرة  أشياء  املاضية، 

 أني 
ُ

الخوف من الفشل منعني عنها، لقد اكتشفت
 قادرة ولكن إيماني بنفسي لم يكن موجودًا، 

ُ
كنت

إن سّر النجاح أن يؤمن املرء بنفسه!
_ما أحالها من حكمة امرأة عجوز: 
إن سر النجاح أن ُيؤمن املرء بنفسه!

فتعلن  أرضًا  ُيسقطك  أن  يستطيع  أحد  ال 
الهزيمة واالستسالم إال بمساعدتك!

 وال أحد يستطيع أن يقودك إلى النجاح ما لم 
تَر نفسك قادرًا عليه، إن نظرتنا ألنفسنا هي التي 

تحدد مصيرنا في الحياة ...!

سر النجاح أن يؤمن المرء بنفسه

بلد العميان 
مرة  ألول  شرت 

ُ
ن قصيرة  قصة 

ستراند  مجلة  في   1904 سنة 
هربرت_جورج_ بقلم  البريطانية 

ويلز..
وكاتب  املؤلف  فيها  يحدثنا 
القصة هذه عن مرض غريب انتشر 
العالم  عن  معزولة  نائية  قرية  في 
املرض  فأصاب  األنديز  بجبال 

سكان القرية بالعمى ..
انقطعت  اللحظة  تلك  ومنذ 
يغادروا  ولم  بالخارج  صلتهم 
العمى  مع  تكيفوا  قط  قريتهم 
بعد  جيال  عميان  أبناء  وأنجبوا 
القرية  سكان  كل  أصبح  حتى  جيل 
مبصر  بينهم  يكن  ولم  العميان  من 

واحد..
متسلق  كان  وبينما  يوم  وذات 
هوايته  يمارس  )نيونز(  الجبال 
أعلى  من  فسقط  قدمه  انزلقت 
الرجل  ُيصب  لم  القرية  إلى  القمة 

بأذى ..
أشجار  عروش  على  سقط  إذ 
له  مالحظة  أول  الثلجية  القرية 
وأن  نوافذ  بدون  البيوت  أن  كانت 
صارخة  بألوان  مطلية  جدرانها 

وبطريقة فوضوية ..
: ال ُبد أن الذي 

ً
فحدث نفسه قائال

بنى هذه البيوت شخص أعمى...

القرية  وسط  إلى  توغل  وعندما 
فالحظ  الناس،  مناداة  في  بدأ 
أحد  وال  منه  بالقرب  يمرون  أنهم 
أنه في )بلد  إليه.. هنا عرف  يلتفت 

الُعميان( ..
يعرف  وبدأ  مجموعة  إلى  فذهب 
الظروف  ؟ وماهي  بنفسه ؟ من هو 

التي أوصلته إلى قريتهم ..
بلده  في  الناس  أن  وكيف 

)يبصرون( ..
أحس  الكلمة..  بهذه  نطق  أن  وما 
بخطر املشكلة وانهالت عليه األسئلة 
وبأي  وكيف؟  ؟  يبصرون  معنى  ما   :

القوم  سخر  الناس؟  يبصر  طريقة 
منه وبدأوا يقهقهون..

ذلك  من  أبعد  إلى  ووصلوا  بل 
بعضهم  وقرر  بالجنون  اتهموه  حني 
اعتبروها  فقد  )نيونز(  عيون  إزالة 

مصدر هذيانه وجنونه ..
)نيونز(  القصة  بطل  ينجح  لم 
في شرح معنى البصر، وكيف يفهم 
فهرب  البصر؟  معنى  يبصر  ال  من 
يتساءل  وهو  عينيه  يقتلعوا  أن  قبل 
بينما  صحيحًا  العمى  يصبح  كيف 

البصر مرضًا ؟! .
مجتمع  كل  هو  العميان”  “بلد 

والفساد  والفوضى  الجهل  يسوده 
والتعصب  والعنف  والفقر  والتخلف 
.. بسبب أفكار غير صالحة وُمهيمنة 
تواجه  تنويرية  دعوة  وأي   .. عليه 

برفض وريبة وعنف.
مجتمع  كل  هو  هذا  العميان  بلد 
وكره  البغيضة  الطائفية  تسوده 
إليصال  والتبرير  املختلف..  اآلخر 

األذى لكل من اختلف..
املجتمع  ذلك  هو  العميان  بلد 
همهم  جل  أفراد  فيه  يوجد  الذي 
يقدمون  ماذا  ال  منه  يأخذون  ماذا 

له.


