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النف�س املطمئنة
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 .

كتابتها  في  صاحبها  أبدع  واقعية  قصه   >
أيما إبداع

من  خارجًا  كنت  املاضي  مارس  شهر  في 
املسجد بعد صالة العصر، وُدست على طوبة 
فانكسرت  فسقطت  جسمي؛  توازن  فاختل 

قدمي.. 
األشعة  عمل  وبعد  للمستشفى  ذهبت   -
قاعدة  في  كسر  أنها  على  الحالة  خصت 

ُ
ش

املشطية الخامسة. 
الركبة،  حتى  والساق  القدم  ست  ُجبِّ  -
من  سيستمر  الجبس  أن  الطبيب  وأخبرني 
إليه  وإنا  لله  إنا  شهرين..  إلى  ونصف  شهر 

راجعون.. !!! 
إنها  مستحيل،  تقول؟  الذي  هذا  ما 
قدمي،  تحت  جاءت  صغيرة  طوبة  مجرد 
مكان  من  أسقط  ولم  سيارة  تصدمني  فلم 

مرتفع.. 
إلى  العودة  وبعد  نفسه،  اليوم  مساء   -
وتتتابع  حقائق،  لي  تتكشف  بدأت  البيت، 
لها  ألقي  وال  ألحظها  كنت  ما  وعبر  دروس 

اهتمامًا كثيرًا.. 
 أكتشف أهمية قدمي للمرة األولى 

ُ
- بدأت

من  لي  تقدمه  ما  وعظيم  حياتي..!!  في 
خدمات، وما تقوم به من أدوار لم أشعر بها 

قبل اليوم..!! 
إلى  تحتاج  مهمة  الحمام  دخول  صار   -
تخطيط وتنسيق وترتيب وتركيز شديد جدا 

- الوضوء والصالة وقضاء الحاجة صارت 
مهمات تحتاج إلى ترتيبات خيالية وصعوبات 

بالغة ..!
ذهبت  الحادث  بعد  األول  اليوم  فجر   -
في  سقطة  سقطت  توضأت  ما  وبعد  للحمام 
الحمام، ال أعرف إلى اآلن كيف نجوت منها 
أو  للموت  كانت  سقطة  فهي  الحمد،  ولله 

الشلل.. 
في  بمفردي  املكوث  أستطيع  ال  صرت   -
البيت فالبد من وجود من يقوم على خدمتي 
األسرة  أفراد  بإمكان  يعد  ولم  ورعايتي، 
بمعزل  البيت  من  خروجهم  قرارات  اتخاذ 

عن هذا التغيير الذي حدث.. 

وصار  وشاقًا،  جدًا  بعيدًا  الحمام  صار    -
املطبخ في قارة أخرى ..!!

أقعده  من  مشاعر  أستوعب  مرة  ألول   -
من  وأتخيل  السن..!!  كبار  ومشاعر  املرض 
من  يأتي  حتى  حياته  وتتوقف  وحده  يعيش 

يخدمه ويساعده ويرعاه..!! 
قدمي  أهمية  أبدا  أتخيل  أكن  لم   -
قدمي  تعطل  فمجرد  الحد،  لهذا  وخطورتها 

تعطلت حياتي كلها وتبدلت تماما..!! 
البيت  في  وحدي  كنت  األيام  أحد  في   -
وقدم  اية 

ّ
مش على  فذهبت  قصير،  لوقت 

واحدة إلى املطبخ، وصنعت لنفسي كوبا من 
الشاي ثم اكتشفت مفاجأة لم تخطر ببالي: 
أمام  أشربه  لكي  الشاي  بكوب  سأعود  كيف 

التلفاز؟!! 
حيث اكتشفت أن العودة سيرا على قدَمّي 
بكوب الشاي في يدي .. نعمة عظيمة لم أنتبه 

إليها قط ..!! 
لت برنامج  

ّ
- طوبة صغيرة تحت قدمي بد

حياتي كله.. 
في  بيتي  من  خرجت   .. الله  ياسبحان   -
 على 

ً
الصباح ماشيًا وعدت في املساء محموال

أكتاف أصحابي ..
رهيب  بألم  شعرت  أيام  عدة  وبعد   -
في  فأسرعت  املكسورة،  ساقي  سمانة  في 
الجبس  فك  وبعد  للمستشفى  الليل  منتصف 
الحالة  خصت 

ُ
ش والسونار  الفحص  وعمل 

وهي  العميقة..!!  األوردة  في  )جلطة(  بأنها 
تحصل في حاالت الجبس أحيانا نتيجة عدم 

الحركة..

حقن بحقنة في البطن لم يمر علّي 
ُ
- كنت أ

في حياتي شيء بهذا الرعب، كنت أفكر في 
تخرج  لم  الحالية  والحقنة  التالية،  الحقنة 

من جلدي بعد ..
لنوبة  ونتيجة  املستشفى،  في   

ُ
ُحِجزت  -

أن  في  الطبيب   
ّ

شك فقد  أصابتني  سعال 
قلت للعناية املركزة. 

ُ
الجلطة وصلت للرئة، فن

- بدأ شريط حياتي يمر أمام عينّي، وكان 
أكثر معنى مسيطر على خاطري )هي النعم 
الكثيرة التي كنت أرفل فيها ملا كنت في حياة 
من  كثير  في  التفريط  على  والندم  عادية(، 
الوقت الذي يضيع - ال أقول إنه في معصية، 
يوم  تنفعني  أخروية  فائدة  بدون   - ولكن 

القيامة..! 
يكسو  وجوه  الرعاية  غرفة  في  بجانبي   -
عن  يفصلهم  وال  النهاية  شبح  مالمحها 
األجهزة  فصل  إال  حياتهم  ستار  إسدال 
أية  في  الخاتمة  تنتظر  حكايات  عنهم، 

لحظة..!! 
تفاصيل  كلها  حكاية  سرير  كل  على   -
أمل،  وخيبات  وفشل  ونجاح  وأحالم  ودروس 
في  عنها  والتعبير  كتابتها  أستطيع  ياليتني 
يدرك  العاقل  ولكن   .. القليلة  األسطر  هذه 

ذلك بقلبه وحّسه اإليماني..! 
مرضى  أنواع:  املستشفى  في  الناس   -
من  امليئوس  أنواع:  واملرضى  وموظفون، 
وأصحاب  عليهم،  ُيخشى  ال  ومن  شفائهم، 

األعراف بني الخوف والرجاء ،، 
ومركزه  وضعه  له  طبيب  أنواع:  واملوظفون 
وممرضون  وجاهتها،  بكل  الطب  بشهادة 
ُيعطوا  لن  لكن  تقريبا  كله  بالعمل  يقومون 
تحكي  النظافة  وعامالت  أبدا،  قدرهم 
نظراتهم ومشيتهم خيبة أمٍل في هذه  الحياة..
توقفت  مريض  يجتمع  املستشفى  في   -
لبيته،  يخرج  أن  همه  كل  وصار  كلها  حياته 
 الناس بالنسبة له عمال 

ُ
 مرض

ُّ
وموظف َيعد

بكل  لبيته  ويخرج  نوبته  فتنتهي  وروتينيا، 
يخرج  بأن  يحلم  مريضًا  وراءه  تاركًا  هدوء 

لحياته كهذا املوظف..! 
هجوم  تحت  الرعاية  في  ليلتي  قضيت   -

كسرت رجله فقط !
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من  مع   
ُ

فتعاطفت اإلبر،  وخز  من  كاسح 
نات 

ّ
واملسك واألدوية  باإلبر  حياتهم  يعيشون 

إنهم مساكني،  طوال السنني واألعمار، حقًا 
ولكن لهم األجر العظيم على صبرهم..! 

الصدر  على  بالصبغة  أشعة  لي  ُعملت   -
على أن نعرف نتائجها في الصباح 

- في الصباح كانت حياتي كلها متوقفة على 
علّي  دخل  األشعة،  راجع  الذي  الطبيب  كلمة 
حامال األشعة .. وأنا في انتظار كلمة فارقة ..! 
قالها  لله:  والحمد  سليمة   .. األشعة   -
عقلي  في  فانتهت  بساطة؛  بكل  الطبيب 

سيناريوهات مرعبة محزنة مؤملة ..!
- كانت املعضلة أن القدم مازالت مكسورة، 
لكن الجبس ممنوع بسبب جلطة الساق، وأن 
عالج الجلطة مقدم على عالج الكسر، مما 
يعني أن العودة للمشي عليها ستحتاج لوقت 
اللهم  ألله..  يا  ألله،  يا  الطبيعي..  من  أطول 

اشفني وعافني وجميع مرضى املسلمني .. 
عدم  بسبب  لونها  وتغير  قدمي  تورمت   -

وجود الجبس 
- وبسبب االعتماد على قدم واحدة أصبح 
في  الحوض  مفصل  في  رهيب  ألم  هناك 

القدم السليمة، وفي ركبة الساق السليمة 
االعتماد  ثقل  من  تؤملاني  يدّي   

ْ
أصبحت  -

عليهما وزاد وزني..! 
وذلته  اإلنسان  ضعف  عن  كثيرا  قرأت   -
لم  لكن  األحداث،  بعض  أمام  وهزيمته 
بسيطة  إصابة  كاليوم،  الضعف  هذا  أعاين 

يترتب عليها سلسلة تداعيات ال تنتهي..
هي  فيها  ننعم  التي  هذه  العادية  الحياة   -
النعمة  فاعتياد  وكبيرة،  وقوية  عظيمة  نعمة 
يجعلك – والله - تنسى أنها نعمة، نعمة، نعمة... 

إن كنت تعرف عمق ومعنى هذه الكلمة ..! 
الحركة،  عن  أقعدني  الذي  السجن   -
معنى:  عّرفاني  ذقته  الذي  الشديد  واملرض 
»وإن تعدوا نعمة الله ال تحصوها إن اإلنسان 

لظلوم كفار« 
- اليوم يمر علّي  ٥٣ يومًا لم تمس جبهتي 

األرض..!!! 
فأنا أتوضأ وأصلي في الفراش مستلقيًا، ألني 
نحسبه  )اللي  العادي  الجلوس  من  حتى  ممنوع 
أسجد  لصالٍة  شوقي  من  جن 

ُ
أ أكاد  عادي(، 

وأركع وأجلس كما  وأقف  لله على األرض،  فيها 
كنت من قبل بشكل طبيعي، عادي ..!!!  

صالتك  عن  كسول  أو  تصلي،  ال  من  يا   -
أو  حادث  أو  بمرض  فيه   

ُ
تضعف يومًا  تذكر 

الكثيرة،  الله عليك  نعم  تتذكر  كسر، حينها 
إذن  األوان،  فوات  بعد  يكون  قد  ولكن 
للتوبة واالستقامة  فالفرصة اآلن متاحة لك 

واملحافظة رأس مالك.. الصالة..!!
- »واالبتالء ألوان؛

عافاني الله وإياكم من كل بالء 
فنا نعمك بدوامها ال بزوالها؛ اللهم عرِّ

أنعمتها  نعمة  تزل  ال  جواد  يا  يارب  اللهم 
علينا بجودك ياكريم.

كان  »مدير«  منصب  إلى  ترقيت  عندما 
جدًا،  نشيٌط  شاٌب  املوظفني  ضمن  من 
يطلُب  ما  بكل  يقوم  وكان  عمله،  في  وناجٌح 
يحقق  أنه  كما  ودقٍة،  وسرعٍة  بذكاٍء  منه 
إلى حد  لعوبًا  ، لكنه كان 

ً
إنجاٍز عالية  

َ
نسبة
ما ...

إذن،  بدون  كثيرًا  عملِه  مقرَّ  يغادُر  كان 
عتاد.

ُ
ه أكثر من امل

ُ
ه وأذونات

ُ
إجازات

م الشاب بإجازة ليسافر مع 
ّ

 مرة تقد
َ

ذات
أصدقائِه في رحلة .. لكنني رفضتها .. !!!

م بإجازٍة مرضيٍة، 
َّ

فما كان منه إال أن تقد
عدم  عن  معتذرًا  املرض  مدعيًا  واتصل 

الحضور ...
 

ُ
وألنني أعرف أنه ليس مريضًا؟!...ذهبت
 هذا الشاب باكرًا 

ُ
صباحًا إلى بيته وانتظرت

ة الرحالت .. !!
ّ

ثم قابلته وهو يحمل عد
ب 

ّ
يتقل  

ُ
ووجهه  ،

ً
خجال يذوُب  املوظف  كاد 

يكن  لم  أنه  له   
ُ

...بينت والحرج  الخجِل  بني 
بتلك   

ُ
لست وأنني  ِخداعي،  على  قادرًا 

أنه  له  وبرهنت   .. ها 
ُّ
يظن التي  السذاجة 

 عنه أجَر اليوم مضاعفًا ..
ُ

كاذب، وخصمت
*لكن ماذا حصل بعد ذلك ؟!!!!!

م الشابُّ باستقالته ...!!!
َّ

بعد أياٍم ، تقد
لكن نتيجة استقالته كانت سيئة بالنسبة 
 اإلنجاز 

َ
 ُجهده ونسبة

ُ
لي فمن جهتي، خسرت

العالية التي كان ُيحققها، ولم يُعد باإلمكان 
اإلنجاز  نسَب  العليا  إلدارتي  أرفع  أن 
شاب  عن  للبحث  بحاجٍة   

ُ
وصرت السابقة، 

ق ذات اإلنجاز وهم قليل ...
ِّ

يمكنه أن يحق
*كان غباًء منقطَع النظير، فسألت نفسي 

ه من ذلك ؟؟ !!!
ُ

ما الذي استفدت

نخسره  ما  بعض   
َّ

أن اكتشفت  *يومها، 
على  التضييق  بسبب  يكون  قد  حياتنا،  في 

اآلخرين، وإغالق منافذ الهروب
أمام  اآلخر  الطرف  يجعل  األمر  وهذا 

خيارين:
خسر جهده ..

َ
*- إما أن يهرَب ِمنك وت

ويدعو   لك، 
ُ

فيكيد  ، يتخذك عدوًا  أو   -*
الدفاع  من  كنوع  نشاطه  وسيتراجع  عليك 

عن النفس ..
 خاسرًا

ُ
*وفي كلتا الحالتني تكون

تختاَر  أن  املناسِب  من   
ُ

أجد لذلك 
أن  اآلخر  للطرِف  لتسمَح   ،  

َ
اللحظة

 التغافل 
ُ

يتراَجع، أن يهرَب ِبكرامة، فبعض
 جدًا...

ٌ
مفيد

 
َ

كشفت لو  فيما  فعليًا  منتصرًا  تكون  لن 
 وأمام نفسه حد التعرية، حيث 

َ
املرء أمامك

لن يجد بدًا من املواجهة أو الهروب ...
التي  التوت  ورقة  هو  غافل 

ّ
والت ل  *التجمُّ

تسترنا وتحمينا...
سيد  لكن  قومه..  في  بسيد  الغافل  ليس 

قومه املتغافل
 طريقًا 

َ
 دائمًا أن تفتَح لخصمك

ُ
*األفضل

أن  بدل  فيحترُمك،  كريمًا  منه  يخرُج 
حرجه فُيعاِديك* ..

ُ
ت

 
ُ

فبعض املعارِك  بكل   
َ

تفوز أن  ُيشترط  ال 
الفوِز هزيمة ..

تحتاجها  فقد   .. أبدًا   
َ

مراكبك حرق 
ُ

ت وال 
يوما ما..

التغافل  من  بنوع  الجميع  تكسب  أن  البد 
هو  بل  غباء  ليس  وذلك  والتجاوز  الذكي 

منتهى الذكاء والفطنة.

مهارة التغافل عند القيادة
*التغافل الذكى*


