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ال  ولكنها  خيايل  االخر  والبع�ض  حقيقي  منها  البع�ض  وخواطر  ق�ص�ض  جمموعة 
تخلو من حكمة ،،،جمموعة انتقيتها من �صندوق بريدي ومن بع�ض مواقع ال�صبكة 
العنكبوتية ومن تاليفي وحررتها بلغة ب�صيطة يفهمها ال�صارع العراقي ، �صمنت الكتيب 
بع�ض ال�صور املوؤثرة لتزيد من دغدغة م�صاعر القارئ وجتعله ينظر اىل نف�صه ماذا قدم 

الخرته ؟ وهل �صيتغري نحو االف�صل؟.
بع�ض الق�ص�ض فيها نوع من الطرافة الغاية منها ترطيب اجلو بلطافة ونامل ر�صا اهلل عز 

وجل عن جهدنا املتوا�صع هذا .

ال تقراين قراءة �سطحية 
ال تقراين بحثا عن اخطائي

ال تقراين بعواطفك فقط
ال تقراين لكي تنتقدين 

ال تقراين لكي تعلم فقط من غري ان تتعلم وُتعلم
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اهدي هذا اجلهد اىل كل من �سقط �سهيدا وهو قا�سد احل�سني 
)عليه ال�سالم( من االولني واالخرين .

اإهداء..

�صلمان املحمدي )عليه ال�صالم( يحكي لنا ق�صة
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روى عن �صيدنا �صلمان الفار�صي ر�صوان اهلل و�صالمه عليه اأنه قال :
كنت عند ر�صول اهلل وعنده جماعة من اأ�صحابه ، اإذ وقف اأعرابي من بني 
اأراك و�صدقتك من  اأن  عامر فقال :واهلل يا حممد لقد اآمنت بك من قبل 

قبل اأن األقاك ، وقد بلغني عنك اأمر فاأردت �صماعه منك .
فقال ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واله( : وما بلغك عني يا اأعرابي ؟

 قال :  دعوتنا اإىل اأن ن�صهد اأن ال اإله اإال اهلل واإىل االإقرار باأنك ر�صول اهلل 
فاأجبناك ،

�صلمان املحمدي )عليه ال�صالم( يحكي لنا ق�صة

ق�صة رقم )1(
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تر�ض حتى  ، ثم مل  فاأجبناك  وال�صوم واحلج واجلهاد  والزكاة  ال�صالة  واإىل 
دعوت النا�ض اإىل حب ابن عمك علي وواليته !!! فذلك فر�ض علينا من 

االأر�ض اأم اهلل فر�صه من ال�صماء ؟؟؟ 
فقال ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واله(: بل اهلل عز وجل فر�صه من ال�صماء.

قال االأعرابي : فاإن كان اهلل عز وجل فر�صه ، فحدثني به يا ر�صول اهلل .
اأعطى يف علي خم�ض  اإن اهلل  اأعرابي  فقال النبي )�صلى اهلل عليه واله( يا 
اأنبئك  اأال  اأعرابي  يا   ، بحذافريها  الدنيا  من  خري  منها  الواحدة  خ�صال 

بهن؟؟
قال : بلى يا ر�صول اهلل .

انق�صت  يوم بدر جال�صا وقد  واله(: كنت  قال ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه 
الغزاة فهبط علي جربائيل عليه ال�صالم فقال : يا حممد اإن اهلل تعاىل يقروؤك 
ال�صالم ويقول لك : اإين اآليت على نف�صي بنف�صي اأاّل األهم حب علي اإال 
من اأحببته ، فمن اأحببته األهمته ذلك ، ومن اأبغ�صته األهمته بغ�صه وعداوته 

.يا اأعرابي اأال اأنبئك بالثانية ؟؟
قال : بلى يا ر�صول اهلل .

قال ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واله(: كنت يوم اأحد جال�صا ، وقد فرغت 
من جهاز عمي حمزة فاإذا اأنا بجربائيل عليه ال�صالم وقد هبط علي فقال : يا 
حممد اهلل تعاىل يقروؤك ال�صالم ويقول لك : اإين فر�صت ال�صالة وو�صعتها 
عن العليل ، والزكاة وو�صعتها عن املع�صر ، وال�صوم وو�صعته عن امل�صافر ، 
واحلج وو�صعته عن املقرت ، واجلهاد فو�صعته عّمن له عذر ، وفر�صت والية 
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علي وحمبته على جميع اخللق ، فلم اأعط اأحدا فيها رخ�صة طرفة عني .ثم 
قال : يا اأعرابي اأال اأنبئك بالثالثة ؟؟؟

قال : بلى .
اإال جعل  �صيئا  وجل  عز  اهلل  خلق  ما  واله(:  عليه  اهلل  )�صلى  النبي  فقال 
ال�صباع  �صيد  واالأ�صد  البهائم  �صيد  والثور  الطيور  �صيد  فالن�صر   ، �صيدا  له 
واإ�صرافيل �صيد املالئكة ويوم اجلمعة �صيد االأيام و�صهر رم�صان �صيد ال�صهور 

واأنا �صيد االأنبياء وعلي �صيد االأو�صياء .
ثم قال : يا اأعرابي اأال اأنبئك بالرابعة ؟؟؟؟

قال : بلى يا ر�صول اهلل .
قال النبي )�صلى اهلل عليه واله(: يا اأعرابي اإن اهلل عز وجل خلق حّب علي 
�صجرة اأ�صلها يف الدنيا ، فمن تعلق بغ�صن من اأغ�صانها يف الدنيا اأورده اهلل 
اجلنة ، وبغ�ض علي �صجرة اأ�صلها يف النار واأغ�صانها يف الدنيا ، فمن تعلق 

بغ�صن من اأغ�صانها يف الدنيا اأورده اهلل النار .
ثم قال : يا اأعرابي اأال اأنبئك باخلام�صة ؟؟؟؟؟

قال : بلى يا ر�صول اهلل .
قال )�صلى اهلل عليه واله( : اإذا كان يوم القيامة يوؤتى مبنربي فين�صب عن 
ميني العر�ض ويوؤتى مبنرب اإبراهيم عليه ال�صالم فين�صب عن ميني العر�ض ، يا 
اأعرابي والعر�ض له ميينان ، فمنربي عن ميني ومنرب اإبراهيم عن ميني ثم يوؤتى 
بكر�صي عال م�صرف فين�صب بني املنربين املعروف بكر�صي الكرامة لعلي 
، واأنا عن ميني العر�ض على منربي واإبراهيم على منربه وعلي على كر�صي 
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الكرامة واأ�صحابي حويل و�صيعة علي حوله ، فما راأيت اأح�صن من حبيب 
بني خليلني .

يا اأعرابي .. اأحبب عليا حق حبه ، فما هبط علي جربائيل اإال �صاألني عن 
علي و�صيعته ، وال عرج من عندي اإال قال اأقرء مني عليا اأمري املوؤمنني عليه 

ال�صالم ال�صالم.
فعند ذلك قال االأعرابي : �صمعا وطاعة هلل ولر�صوله والبن عمه علي ابن اأبي 

طالب عليه ال�صالم .
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ق�صة رقم )2(

�صاهد عيان يروي احدى كرامات االمام الكاظم 

يتحدث الدكتور رافد عالء اخلزاعي عن احدى كرامات االمام الكاظم عليه 
ال�صالم مبنا�صبة ا�صت�صهاده يقول رواها يل قا�صي �صديق عزيز وهو ذو اخالق 
مراجعتي  عند  يقول  امل�صعودي  قبيلة  من  وهو  عنها  الو�صف  يعجز  جمه 
الحدى ق�صايا املتهمني باالرهاب و�صع امامي ملف كبري يحتوي على اكرث 
من الفي ورقة نتيجة الكتب وقدم �صجن �صاحبها الكرث من ثالث �صنوات 
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وبعد قراءة مب�صطة رمى امللف بقوة على املن�صدة وقلت.... "دروح)اذهب( 
حتى الكاظم ميحل م�صكلتك" 

االمام  زيارة  اريد  كاين  حلما  حلمت  عميق  بنوم  اغط  وانا  للنوم  وذهبت 
الكاظم اال ان االمام عليه ال�صالم رف�ض زيارتي فذهبت  حزينا عند احد 

بائعي ال�صاي منكفيا مهموما ق�ص�صت ق�صتي عليه و�صالته عن ال�صبب؟
 فيذهب �صاحب ب�صطية ال�صاي للمرقد ويعود 

ويقول يل ان االمام يريد منك حل ق�صية هذا املتهم ،
النف�ض وذهبت اىل املحكمة العلم  الريق مهموم  ياب�ض   فا�صتيق�صت فزعا 
الب�صائع  لنقل  ي�صتعملها  عربة  املتهم �صاحب  ان  فعلمت  الق�صية  تفا�صيل 
والزوار كبار ال�صن وان ال�صهود ال�صريني وعددهم �صتة وكلهم حمالني ومنذ 
ثالث �صنوات موقوف بتهمة ادخال عبوات نا�صفة ، طلبت ح�صور املتهم ومل 
وليتكرر  للبيت  الروتينية وعدت منزعجا  ب�صبب االجراءات  اللقاء  يتحقق 
نف�ض احللم ولكن بقوة ويف �صباح اليوم الثاين ار�صلت حار�صي ال�صخ�صي 
رائد  برتبة  ال�صجن  �صابط  برفقة  جلبه  مت  وقد  املتهم  املحققني جللب  واحد 
او  املتهم اخر�ض وابكم .وبعد طلب مرتجم لال�صارات  واملفاجئة كانت ان 
ماي�صمى اللغة الع�صبية للتخاطب ، علمت انه دافع عربة وحمال..كم حت�صل 

يوميا....
اربعني اىل خم�صني الف ومرات بالزيارات مائة الف وح�صب الرزق ...

هل ت�صلي وملتزم بال�صالة؟....
 بني بني...
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هل انت متزوج؟...
نعم 

وهل انت قمت بادخال العبوات النا�صفة؟.....
ال �صيدي وهل انا ا�صرتزق بربكات االمام وافعل هذه الفعلة ال�صنيعة ...

هل لديك عمل �صالح هل تزور االمام با�صتمرار؟...
ال �صيدي ازوره ا�صبوعيا ومرات ا�صلي يف رواقه....ولكن يف يوم من االيام 
طلبت مني �صيدة حتمل طفل الي�صالها اىل البيت حيث كانت حتمل مواد 
من  اجرتك  اخذ  تعال  قالت  للبيت  و�صلنا  ،وعندما   وخ�صروات  غذائية 
ج�صدي وا�صارت اىل مفاتنها....ولكني �صاهدت حال بيتها الب�صيط والتعب 
النها ت�صكن يف �صريفة م�صقفة و�صاهدت طفلتهاوطفلها فرق قلبي وابيت فعل 
القبيح من الزنا معها ونهرتها فبكت فعرفت انها ارملة وان زوجها ا�صت�صهد يف 
احدى تفجريات الكاظمية فطلبت منها ان تغت�صل وتاتي معي واخذتها اىل 
االمام وطلبت منها ان تق�صم انها حتافظ على �صرفها وال تبيعه بعد االن وانا 
�صاعطيها ن�صف ما اح�صل عليه من عملي يف العربانة...وهكذا اعتربتها مثل 
اختي ويوميا اعطيها ن�صف ما اح�صل عليه وهي م�صتمرة يف تربية اطفالها 
وحتى بعد زواجي عندما ت�صالني زوجتي ملاذا تعطيها اقول لها انها تطلبني 
مبلغ كبري من املال وانا اوفيها وحتى بعد �صجني واعطاء العربانة البن عمي 
طلبت تق�صيم الوارد) املح�صول (اىل ثالثة اق�صام  ثلث لها وثلث لعائلتي 

وثلث له وهي كل ع�صرية تذهب لالمام وت�صتنجد به وتدعوا يف �صبيلي.
انهم  ظهر  بالتحقيق  التعمق  وبعد  ال�صريني  ال�صهود  على  قا�صينا  ار�صل 
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يح�صدونه الن كل الزائرين يحبونه النه اخر�ض وهو �صريع وله مناف�صة قوية 
معه يف العمل...فقررت توديعهم التوقيف ل�صهادتهم الزور..وامرت باطالق 
من  هدية  غرفتي  يف  وكان  القدمني  عاري  انه  و�صاهدته  فورا  املتهم  �صراح 
قا�صي عزيز علي عبارة عن �صحاطة من ال�صودان جلدية من اجللد الطبيعي 
فالب�صتها له واعطيته خم�صون الف دينار وقلت له ع�صى ان هذه املرة ي�صمح  
على  ال�صلوات  نردد  ونحن  و�صحكت،،،،،و�صحكنا  لالمام  بالدخول  يل 

النبي وال النبي االطهار.
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ق�صة رقم )3(
بهلول يوزع كباب

حيث  وال�صناعية  التجارية  واملحال  بال�صكان  املزدحمة  املناطق  احدى  يف 
تت�صف بكرثة امل�صاجد يف ال�صارع الرئي�صي للمنطقة   . والزال بهلول يتجول 
يف ال�صارع الرئي�صي للمنطقة  املكتظ بالنا�ض والدراجات ب�صنفيها الهوائية 

والنارية مترق بني النا�ض بل وتت�صابق معهم .
واثناء جتواله يف ال�صارع فاذا براكب دراجة هوائية ي�صطدم ببهلول وي�صقط 
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على االر�ض فينه�ض �صاحب الدراجة ومن غري االعتذار من بهلول يركب 
دراجته ومن غري مباالة ف�صاح عليه بهلول: لقد �صقط منك �صيء 

فرجع �صاحب الدراجة وقال ما هو ؟ 
فقال بهلول ان بحثت عنه �صوف لن جتده

 فقال ما هو ؟
قال لقد �صقطت اخالقك ، 

فا�صتحى من ت�صرفه وقفل راجعا وترك بهلول يتجول يف ال�صارع واذا باذان 
اىل  ونظر  امل�صلني  من  تقريبا  خالية  فوجدها  اجلوامع  اىل  فنظر  يرفع  الظهر 

النا�ض فوجدهم ميار�صون مهنتهم من غري مباالة لالذان
 فقال لهم بهلول : مل مل ت�صلون؟ 

اغالق  �صعوبة  وان  ال�صرقة كما  من  ترك حمالتنا خوفا  ن�صتطيع  : ال  قالوا 
متجاوزة  ال�صارع  يف  معرو�صة  املحل  ن�صف حمتويات  من  اكرث  املحل الن 
على طريق املارة والجل ذلك فانهم ال ي�صتطيعون اداء ال�صالة يف وقتها ، 

وا�صحاب املطاعم كذلك يجهزون زبائنهم بالطعام.
ما  حقا  هذا  هل  احلال،  فا�صتغرب   ، لل�صالة  تتوقف  فال  املارة  النا�ض  واما 

يحدث يف هذه املنطقة ؟!!! .
وقبل موعد اذان املغرب بن�صف �صاعة جاء بهلول اىل نف�ض ال�صارع ودخل 
يف احد املطاعم وا�صرتى منه ع�صر نفرات كباب وطلب منه ان يجهزه بها عند 

انتهاء اذان املغرب مبا�صرة ، وفعال حاملا انتهى االذان 
نادى بهلول يف ال�صارع طعام ع�صاء جمانا 
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بل  عمل  من  يدهم  يف  ما  تركوا  املحالت  ا�صحاب  حوله  النا�ض  فاجتمع 
غري  املطعم  باب  عند  توقفوا  املارة  والنا�ض  رقابة  غري  من  حمالتهم  وتركوا 

مبالني ما هم ب�صدده من واجب ينتظرون توزيع الطعام .
قال لهم بهلول :هل انتم جياع؟

 قالوا :ال بل نريد التربك
قال لهم:  وهل هنالك اف�صل من الربكة االلهية عندما تقيمون ال�صالة عند 
االذان وهنا خم�صة جوامع بحيث العذر ملن يقول المكان لل�صالة ، وانتم 
فانها ال تاخذ من وقتكم اكرث من ع�صر  اأي جامع لل�صالة  املارة لو دخلتم 

دقائق فهل وقتكم اثمن من وقت ال�صالة؟ !!!

قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(: )لو يعلم امل�سلي ما يغ�ساه من 
جالل اهلل، ما �سره ان يرفع راأ�سه من ال�سجود(.. وقال ال�سادق 
عليه  نزلت  ال�سالة،  اإىل  امل�سلي  قام  )اإذا  ال�سالم(:  )عليه 
املالئكة،  به  وحّفت  االأر�ض،  اإىل  ال�سماء  اأعنان  من  الرحمة 

وناداه ملك: لو يعلم هذا امل�سلي، ما يف ال�سالة ما انفتل(!..
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ق�صة رقم )4(
بهلول ال يلتزم بوعده!!!

بعد انتهائه من �صالة املغرب بقي بهلول جال�صا يف امل�صجد ينظر اىل امل�صلني 
بقال واخر �صماك وجنار وحداد وك�صبة وغري  الذين يقيمون �صالتهم فهذا 
ذلك وكل من ينهي �صالته يقول له بهلول انتظر لدي خرب لكم يفرحكم 

وبعد ان انهى اجلميع �صالتهم 
لقائه وطرح  لغر�ض  املحافظ  مع  موعد  لكم  لقد حجزت  بهلول:   لهم  قال 

م�صاكلكم عليه ع�صى ولعل ي�صتجيب لها ويحلها فا�صتب�صر اجلميع خريا 
قالو له : متى املوعد؟

 قال بهلول:  غدا �صباحا ال�صاعة الثامنة وعليكم �صبط املوعد فلو تاخرمت فان 
املحافظ �صيخرج ملتابعة هموم النا�ض على ار�ض الواقع !!!!
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ف�صالوا بهلول:  اين املوعد؟
 فقال لهم بهلول: انتم جتمعوا يف باب اجلامع وانا ا�صتبقكم اإىل بناية املحافظ 
حتى ارتب اللقاء ويف ال�صاعة الثامنة �صتجدوين عند الباب انتظركم وعليه 

مت االتفاق .

بهلول يجل�ض على الر�صيف اأمام باب البناية وال�صاعة الثامنة اإال ربع واإذا 
باجلماعة مقبلني عليه فتظاهر انه ال يعرفهم فلما و�صلوا له و�صلموا عليه 

قالوا له :لقد جئناك قبل املوعد
 قال بهلول: واي موعد ؟

قالوا له : املوعد الذي اتفقنا عليه باالأم�ض 
قال بهلول :انا مل اتفق معكم ولكن مع غريكم ،

 قالوا : عجبا امل تطلب منا التجمع بعد �صالة املغرب وعر�صت علينا اللقاء 
مع املحافظ ؟ 

قال بهلول: نعم هذا الذي اتفقت عليه ولكن باالم�ض كانوا الذين اتفقت 
كل  مطعم  �صاحب  واالخر  مبالب�صه  ال�صمك  رائحة  �صماك  احدهم  معهم 
مالب�صه ملطخة بالدهن واخر مالب�صه ممزقة واخر قدماه مت�صخة واخر رائحة 
باالأم�ض  ي�صبه هندامه  بينكم من كان  يوجد  واليوم ال  الق�صابة يف ج�صده 
فال�صماك يرتدي القاط و�صاحب املطعم ال�صاية والعباية واالخر بد�صدا�صته 

الترتون وجميعكم تفوح منه عطر تريوز حممدي فلماذا غريمت مالب�صكم ؟ 
قالوا :او هل تريدنا ان نقابل املحافظ مبالب�صنا املت�صخة ؟!!!
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وقف بهلول هنيهة مطرقا برا�صه اىل االر�ض ثم رفع را�صه وقال من االف�صل.. 
اهلل عز وجل ام املحافظ ؟ قالوا له ماذا تق�صد من �صوؤالك هذا ؟ قال باالم�ض 
واثناء تاأديتكم ال�صالة التي هي عبارة عن لقائكم مع اهلل عز وجل مل تلتفتوا 
وجل  عز  اهلل  امام  وانتم  املت�صخة  واقدامكم  رائحتكم  واىل  مالب�صكم  اىل 
اف�صل مالب�صكم  لب�صتم  املحافظ  لقاء مع  واليوم لديكم  وامل�صمونة رحمته 
على امل ان يلتفت اليكم ليحل م�صاكلكم وهذا امر ميوؤو�ض منه ، فمن هو 
احق بان تظهروا له نظافتكم و�صكلكم اجلميل هذا ؟ نعم انا اعلم ان بع�صكم 
ال يلتزم مبواعيد ال�صالة مع االذان ولكنكم التزمتم مبوعد اللقاء مع املحافظ 

، فمن االوىل بت�صرفكم هذا ؟!!!

االمام علي عليه ال�سالم كان ال ميلك اال ثوب واحد وكان كثريا 
ما ي�ساهد ثوبه مرطب عند خروجه اىل ال�سالة حيث كان يغت�سله 
فيلب�ض  خروجه  االمر  يتطلب  وعندما  �سورة  باف�سل  يظهر  حتى 
ثوبه الوحيد بالرغم من عدم جفافه بالكامل فالفقري الذي ال ميلك 

ثوبا ال عالقة له بالنظافة فالنظافة ال تعرف غني اوفقري..
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ق�صة رقم )5(
اختبار لتعيني مدير

رجل  مكتب  اإىل  الدافئة......تن�صاب  ...وال�صم�ض  ربيعي  يوم  �صباح  يف 
االأعمال العجوز......والرئي�ض التنفيذي لل�صركة التي ميلكها....اتخذ قرارا 

بالتنحي عن من�صبه واإعطاء الفر�صة للدماء ال�صابة اجلديدة باإدارة �صركته 
مل يرد اأن يوكل بهذه املهمة الأحد اأبنائه اأو اأحفاده وقرر اتخاذ قرار خمتلف

والقي  االجتماع  غرفة  اإىل  ال�صباب  التنفيذيني  امل�صئولني  كل  ا�صتدعى 
بالت�صريح القنبلة

لقد حان الوقت بالن�صبة يل للتنحي واختيار الرئي�ض التنفيذي القادم من 
بينكم

ت�صمر اجلميع يف ذهول
وا�صتمر قائال ...
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�صتخ�صعون الختبار عملي وتعودون بنتيجتها يف نف�ض هذا اليوم من العام 
القادم ويف نف�ض هذه القاعة واالختبار �صيكون التايل:

حديقتي  من  خ�صي�صا  بها  اأتيت  التي  التالية  النباتية  البذور  توزيع  �صيتم 
اخلا�صة

و�صي�صتلم كل واحد منكم بذرة واحدة فقط يجب عليكم اأن تزرعوها وتعتنوا 
بها عناية كاملة طوال العام ومن ياأتيني بنبتة �صحية تفوق ما لدى االآخرين 

�صيكون هو ال�صخ�ض امل�صتحق لهذا املن�صب الهام 
كان بني احل�صور �صاب يدعي حممد و�صاأنه �صاأن االآخرين ا�صتلم بذرته وعاد 

اإىل منزله واخرب زوجته بالق�صة 
اأ�صرعت الزوجة بتح�صري الوعاء والرتبة املالئمة وال�صماد ومت زرع البذرة

وكانا كل يوم ال ينفكان عن متابعة البذرة واالعتناء بها جيدا
منت  التي  بذرته  عن  احلديث  يف  اجلميع  بداأ  اأ�صابيع  ثالثة  مرور  بعد 

وترعرعت
ما عدا حممد الذي مل تنمو بذرته رغم كل اجلهود التي بذلها 

مرت اأربعة اأ�صابيع ، ومرت خم�صة اأ�صابيع وال �صيء بالن�صبة ملحمد
مرت �صتة اأ�صهر – واجلميع يتحدث عن املدى التي و�صلت اإليه بذرته من 

النمو.. وحممد �صامت ال يتحدث

واأخريا اأزف املوعد
قال حممد لزوجته باأنه لن يذهب االجتماع بوعاء فارغ
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ولكنها قالت علينا اأن نكون �صادقني ب�صان ما حدث 
وكان يعلم يف قراره نف�صه باأنها على حق

ولكنه كان يخ�صى من اأكرث اللحظات احلرجة التي �صيواجهها يف حياته
واأخريا اتخذ قراره بالذهاب بوعائه الفارغ رغم كل �صيء

طاولة  على  كانت  التي  النباتات  واأحجام  اأ�صكال  من  انبهر  و�صوله  وعند 
االجتماع يف القاعة كانت يف غاية اجلمال والروعة ،ت�صلل يف هدوء وو�صع 
جميع  مع  الرئي�ض  جميء  منتظرا  واقفا  وبقى  االأر�ض  على  الفارغ  وعائه 
احلا�صرين كتم زمالئه �صحكاتهم والبع�ض اأبدى اأ�صفه من املوقف املحرج 

لزميلهم 
واأخريا اطل الرئي�ض ودخل الغرفة مبت�صما

عاين الزهور التي منت واأخذت اأ�صكال رائعة ومل تفارق الب�صمة �صفتيه
ويف الوقت الذي بداأ الرئي�ض يف الكالم م�صيدا مبا راآه مهنئا اجلميع على هذا 

النجاح الباهر الذي حققوه
توارى حممد يف اآخر القاعة وراء زمالئه املبتهجني الفرحني

قال الرئي�ض يا لها من زهور ونباتات جميلة ورائعة
اليوم �صيتم تكرمي اأحدكم و�صي�صبح الرئي�ض التنفيذي القادم

ويف هذه اللحظة الحظ الرئي�ض حممد ووعائه الفارغ
فاأمر املدير املايل اأن ي�صتدعي حممد اإىل املقدمة

الين  اليوم  طردي  �صيتم  بالتاأكيد  نف�صه  يف  وقال  بالرعب  حممد  �صعر  هنا 
الفا�صل الوحيد يف القاعة 
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عند و�صول حممد �صاأله الرئي�ض ماذا حدث للبذرة التي اأعطيتك اإياها
ق�ض له ما حدث له بكل �صراحة وكيف ف�صل رغم كل املحاوالت احلثيثة

منهم  فطلب  �صيح�صل  الذي  ما  ينظر  قائما  اللحظة  هذه  يف  اجلميع  كان 
الرئي�ض اجللو�ض ما عدا حممد 

ووجه حديثه اإليهم قائال: رحبوا بالرئي�ض التنفيذي املقبل حممد
جرت هم�صات وهمهمات واحتجاجات يف القاعة

كيف ميكن اأن يكون هذا
وتابع الرئي�ض قائال : يف العام املا�صي كنا هنا معا واأعطيتكم بذورا لزراعتها 
واإعادتها اإىل هنا اليوم ، ولكن ما كنتم جتهلونه هو اأن البذور التي اأعطيتكم 

اإياها كانت بذور فا�صدة ومل تكن باالإمكان لها اأن تنمو اإطالقا
جميعكم اأتيتم بنباتات رائعة وجميلة جميعكم ا�صتبدل البذرة التي اأعطيتها 

له الي�ض كذلك ؟
حممد كان الوحيد ال�صادق واالأمني والذي اأعاد نف�ض البذرة التي اأعطيته 

اإياها قبل عام م�صى وبناء عليه مت اختياره كرئي�ض تنفيذي ل�صركتي 
اإذا زرعت االأمانة ف�ستح�سد الثقة

اإذا زرعت الطيبة ف�ستح�سد االأ�سدقاء
اإذا زرعت التوا�سع ف�ستح�سد االحرتام

اإذا زرعت املثابرة ف�ستح�سد الر�سا
اإذا زرعت التقدير ف�ستح�سد االعتبار

اإذا زرعت االجتهاد ف�ستح�سد النجاح
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اإذا زرعت االإميان ف�ستح�سد الطماأنينة
لذا كن حذرا اليوم مما تزرع لتح�سد غدا

وعلى قدر عطائك يف احلياة تاأتيك ثمارها
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ق�صة رقم )6(
امتحان غريب

اأن يخترب تالميُذه  التعليم حق قدره، يريد  ُيقّدر  كان هناك مدّر�ض جمتهد 
اختبارهم الدوري عندما حان موعده؛ ولكنه اأقدم على فكرة غريبة وجديدة 

لهذا االختبار.
وال  عليها،  املتعارف  التحريرية  بالطرق  وتقليدياً  عادياً  اختباراً  ُيجِر  مل  فهو 

باالأ�صاليب ال�صفهية املاألوفة؛ فقد قال لطلبته :
معيناً  م�صتوى  منها  منوذج  كل  ينا�صب  لالمتحان،  مناذج  ثالثة  ح�صر  اإنه 

للطلبة.
النموذج االأول للطالب املتميزين الذين يظنون يف اأنف�صهم اأنهم اأ�صحاب 

م�صتوى رفيع، وهو عبارة عن اأ�صئلة �صعبة.
النموذج الثاين للطالب متو�صطي امل�صتوى الذي يعتقدون اأنهم غري قادرين 
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مذاكرة  اأو   ، خا�صة  مقدرة  تطلب  ال  التي  العادية  االأ�صئلة  حّل  على  اإال 
مكّثفة.

النموذج الثالث يخ�ّض �صعاف امل�صتوى ممن يرون اأنهم حمدودي الذكاء، اأو 
غري م�صتعدين لالأ�صئلة ال�صعبة، اأو حتى العادية نتيجة اإهمالهم وان�صغالهم 

عن الدرا�صة.
وبعد اأن تعّجب التالميذ من اأ�صلوب هذا االختبار الفريد من نوعه، والذي 
ما  يختار  منهم  كل  راح  املختلفة  درا�صتهم  مراحل  طوال  عليه  يتعودوا  مل 

ينا�صبه من ورقات االأ�صئلة ، وتباينت االختيارات.
- عدد حمدود منهم اختار النماذج التي حتتوي على االأ�صئلة ال�صعبة.

- وعدد اأكرب منهم بقليل تناول الورقة اخلا�صة بالطالب العادي.
للطالب  امل�صممة  الوريقات  على  للح�صول  ت�صابقوا  الطالب  وبقية   -

ال�صعاف.
وقبل اأن نعرف معاً ما حدث يف هذا االختبار العجيب اأ�صاألك :

ُترى اأي منوذج كنت �صتختار لو كنت اأحد طالب ذلك الف�صل ؟
اأمرهم، فبع�ض الطالب  وبداأوا حل االختبار ؛ ولكنهم كانوا يف حرية من 
لي�صت  االأ�صئلة  من  الكثري  باأن  �صعروا  ال�صعبة،  االأ�صئلة  اختاروا  الذين 

بال�صعوبة التي توقعوها !
حّل  على  قادرين  عادية  اأ�صئلة  بالفعل  راأوها  فقد  ؛  العاديني  الطالب  اأما 
فرمبا جنحوا يف  االأ�صعب؛  االأ�صئلة  اأنهم طلبوا  لو  ومتّنوا من داخلهم  اأغلبها، 

حلها هي االأخرى.
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االأ�صئلة  اختاروا  الذين  اأولئك  ن�صيب  من  ؛فكانت  احلقيقية  ال�صدمة  اأما 
االأ�صهل؛ فقد كانت هناك اأ�صئلة ال يظنون اأبداً اأنها �صهلة.

وقف املدر�ض يراقبهم، وير�صد ردود اأفعالهم، وبعد اأن انتهى الوقت املحدد 
باأنه �صُيح�صي درجاتهم  اأمامه، واأخربهم  اأوراقهم، وو�صعها  لالختبار، جمع 

اأمامهم االآن .
يكفي  احل�صة ال  من  املتبقي  فالوقت  الت�صريح؛  ذلك  من  التالميذ  ُده�ض 

لت�صحيح ثالث اأو اأربع ورقات؛ فما بالك باأوراق الف�صل كله ؟ !
وا�صتدت ده�صتهم وهم يرون معّلمهم ينظر اإىل ا�صم الطالب على الورقة وفئة 
الدرجة  يكتب  ثم  الثالث،  اأو  الثاين  اأو  االأول  للم�صتوى  االأ�صئلة هل هي 

التي ي�صتحقها.
ومل يفهم الطلبة ما يفعل املعلم، وبقوا �صامتني متعجبني، ومل يُطل عجبهم؛ 
من  بعدد  ليخربهم  اإليهم  التفت  ثم  عمله،  من  االأ�صتاذ  انتهى  ما  ف�صرعان 

املفاجاآت غري املتوقع.
اأف�صى لهم االأ�صتاذ اأ�صرار ذلك االختبار:

- فاأول �صّر اأو مفاجاأة، متّثلت يف اأن مناذج هذا االختبار كلها مت�صابهة، وال 
يوجد اختالف يف االأ�صئلة.

- اأما ثاين االأ�صرار اأو املفاجاأت؛ فكانت يف منح َمن اختاروا االأوراق التي 
اعتقدوا اأنها حتتوي على اأ�صئلة اأ�صعب من غريها درجة االمتياز، واأعطى من 
تناول ما ظنوا اأنها اأ�صئلة عادية الدرجة املتو�صطة، اأما من ح�صل على االأ�صئلة 

التي فكروا يف كونها �صهلة وب�صيطة فقد ح�صل على درجة �صعيف
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وبعد اأن َفَغر اأغلب الطالب اأفواههم ده�صة واعرتا�صاً، وعلى وجه اخل�صو�ض 
اأ�صحاب االأ�صئلة العادية وال�صهلة، راحوا يتاأملون كالم االأ�صتاذ وتبنّي لهم 

مق�صده.
واأّكد هذا املدر�ض هذا املق�صد، عندما اأعلن لهم باأنه مل يظلم اأحداً منهم؛ 
ولكنه اأعطاهم ما اختاروا هم الأنف�صهم؛ فمن كان واثقاً يف نف�صه ويف ا�صتذكاره 

طلب االأ�صئلة ال�صعبة؛ فا�صتحق العالمات النهائية.
ومن كان ي�صّك يف اإمكانياته ويعرف اأنه مل يذاكر طوياًل؛ فقد اختار لنف�صه 

االأ�صئلة العادية؛ فح�صل على العالمة املتو�صطة.
نتيجة  الت�صتت  اأنف�صهم  يف  يرون  الذين  املهملني  ال�صعاف  الطالب  اأما 
الدرو�ض؛  مذاكرة  جتاهل  ثم  احل�صة،  اأو  املحا�صرة  يف  الرتكيز  من  لهروبهم 

فهوؤالء فرحوا باالأ�صئلة ال�صهلة؛ فلم ي�صتحقوا اأكرث من درجة �صعيف.
وهكذا هي اختبارات احلياة

فكما تعّلم هوؤالء الطلبة در�صاً �صعباً، من هذا االختبار العجيب، عليك اأنت 
نف�صك  لها، وترى يف  ت�صتعد  ما  ُتعطيك على قدر  اأن احلياة  تعلم  اأن  اأي�صاً 

قدرات حقيقية على النجاح.
واأن االآخرين - �صواء اأكانوا اأ�صاتذة اأو روؤ�صاء عمل اأو حتى اأ�صدقاء ومعارف 

لن يعطوك اأبداً اأكرث مما تعتقد اأنك ت�صتحق .

فعليك  ؛  احلياة  �سباق  الدرجات يف  اأعلى  اأن حت�سل على  اأردت  فاإذا 
اهتزاز  اأو  خوف  دون  االختبارات  اأ�سعب  لطلب  م�ستعدًا  تكون  اأن 
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للثقة.
ل اأن حت�سل على  فهل اأنت جاهز لالختبارات ال�سعبة، اأم اأنك �سُتف�سّ

درجة �سعيف ؟
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ق�صة رقم )7(
املعلمة واليتيم ) ق�صة حقيقية (

حني وقفت املعلمة اأمام ال�صف اخلام�ض يف اأول يوم ت�صتاأنف فيه الدرا�صة، 
لتالميذها  نظرت  بها،  جتاملهم  لطيفة  جملة  التالميذ  م�صامع  على  واألقت 
وقالت لهم: اإنني اأحبكم جميعاً، هكذا كما يفعل جميع املعلمني واملعلمات، 
ولكنها كانت ت�صتثني يف نف�صها تلميذاً يجل�ض يف ال�صف االأمامي، يدعى 

تيدي �صتودارد.
لقد راقبت ال�صيدة توم�صون الطفل تيدي خالل العام ال�صابق، والحظت 
اأنه ال يلعب مع بقية االأطفال، واأن مالب�صه دائماً مت�صخة، واأنه دائماً يحتاج 
اإىل حمام، باالإ�صافة اإىل اأنه يبدو �صخ�صاً غري مبهج، وقد بلغ االأمر اأن ال�صيدة 
توم�صون كانت جتد متعة يف ت�صحيح اأوراقه بقلم اأحمر عري�ض اخلط، وت�صع 
عليها عالمات x بخط عري�ض، وبعد ذلك تكتب عبارة "را�صب" يف اأعلى 
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تلك االأوراق.
ويف املدر�صة التي كانت تعمل فيها ال�صيدة توم�صون، كان يطلب منها مراجعة 
الدرجات  �صجل  ت�صع  فكانت  تلميذ،  لكل  ال�صابقة  الدرا�صية  ال�صجالت 

اخلا�ض بتيدي يف النهاية. وبينما كانت تراجع ملفه فوجئت ب�صيء ما!!
لقد كتب معلم تيدي يف ال�صف االأول االبتدائي ما يلي: "تيدي طفل ذكي 
ويتمتع بروح مرحة. اإنه يوؤدي عمله بعناية واهتمام، وبطريقة منظمة، كما اأنه 

يتمتع بدماثة االأخالق".
وكتب عنه معلمه يف ال�صف الثاين: "تيدي تلميذ جنيب، وحمبوب لدى 
زمالئه يف ال�صف، ولكنه منزعج وقلق ب�صبب اإ�صابة والدته مبر�ض ع�صال، مما 

جعل احلياة يف املنزل ت�صودها املعاناة وامل�صقة والتعب".
اأما معلمه يف ال�صف الثالث فقد كتب عنه: "لقد كان لوفاة اأمه وقع �صعب 
عليه.. لقد حاول االجتهاد، وبذل اأق�صى ما ميلك من جهود، ولكن والده 
مل يكن مهتماً، واإن احلياة يف منزله �صرعان ما �صتوؤثر عليه اإن مل تتخذ بع�ض 

االإجراءات".
بينما كتب عنه معلمه يف ال�صف الرابع: "تيدي تلميذ منطو على نف�صه، وال 
يبدي الكثري من الرغبة يف الدرا�صة، ولي�ض لديه الكثري من االأ�صدقاء، ويف 

بع�ض االأحيان ينام اأثناء الدر�ض".
من  واال�صتحياء  باخلجل  ف�صعرت  امل�صكلة،  توم�صون  ال�صيدة  اأدركت  وهنا 
لها  اأح�صر  عندما  االأ�صواأ  اإىل  موقفها  تاأزم  وقد  منها،  بدر  ما  على  نف�صها 
عدا  ما  براق،  وورق  جميلة  اأ�صرطة  يف  ملفوفة  امليالد  عيد  هدايا  تالميذها 
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تيدي. فقد كانت الهدية التي تقدم بها لها يف ذلك اليوم ملفوفة ب�صماجة 
التي  االأكيا�ض  من  كي�ض  من  ماأخوذ  اللون،  داكن  ورق  يف  انتظام،  وعدم 
تو�صع فيها االأغرا�ض من بقالة، وقد تاأملت ال�صيدة توم�صون وهي تفتح هدية 
تيدي، وانفجر بع�ض التالميذ بال�صحك عندما وجدت فيها عقداً موؤلفاً من 
ما�صات مزيفة ناق�صة االأحجار، وقارورة عطر لي�ض فيها اإال الربع فقط.. ولكن 
ت ال�صيدة توم�صون  �صرعان ما كف اأولئك التالميذ عن ال�صحك عندما عرَبّ
وو�صعت  عنقها  على  لب�صته  ثم  العقد  ذلك  بجمال  ال�صديد  اإعجابها  عن 
قطرات من العطر على مع�صمها. ومل يذهب تيدي بعد الدرا�صة اإىل منزله 
ويقول  توم�صون  ال�صيدة  ليقابل  الوقت  قلياًل من  انتظر  بل  اليوم.  يف ذلك 

لها: اإن رائحتك اليوم مثل رائحة والدتي! !
ملدة  البكاء  يف  توم�صون  ال�صيدة  انفجرت  املدر�صة،  التالميذ  غادر  وعندما 
والدته  التي كانت  العطر  لها زجاجة  اأح�صر  تيدي  االأقل، الأن  �صاعة على 
اأمه الراحلة!، ومنذ ذلك اليوم توقفت  ت�صتعملها، ووجد يف معلمته رائحة 
املواد  االأطفال  بتدري�ض  وبداأت  واحل�صاب،  والكتابة،  القراءة،  تدري�ض  عن 
لتيدي،  خا�صاً  اهتماماً  توم�صون  ال�صيدة  اأولت  وقد  ف�صل"،  "معلمة  كافة 
وحينما بداأت الرتكيز عليه بداأ عقله ي�صتعيد ن�صاطه، وكلما �صجعته كانت 
التالميذ  اأكرث  من  تيدي  اأ�صبح  الدرا�صية،  ال�صنة  وبنهاية  اأ�صرع،  ا�صتجابته 

متيزاً يف الف�صل، واأبرزهم ذكاء، واأ�صبح اأحد التالميذ املدللني عندها.
وبعد م�صي عام وجدت ال�صيدة توم�صون مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي، 

يقول لها فيها: "اإنها اأف�صل معلمة قابلها يف حياته".
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ذلك  بعد  ثم  منه.  اأخرى  مذكرة  اأي  تتلقى  اأن  دون  �صنوات  �صت  م�صت 
كتب لها اأنه اأكمل املرحلة الثانوية، واأحرز املرتبة الثالثة يف ف�صله، واأنها حتى 

االآن مازالت حتتل مكانة اأف�صل معلمة قابلها طيلة حياته.
اآخر منه يقول لها فيه:  وبعد انق�صاء اأربع �صنوات على ذلك، تلقت خطاباً 
�صوف  واإنه  يربحها،  الكلية ال  مقيم يف  واإنه  �صعبة،  اأ�صبحت  االأ�صياء  "اإن 
لها كذلك يف هذه  واأكد  االأوىل،  ال�صرف  من اجلامعة بدرجة  قريباً  يتخرج 

الر�صالة اأنها اأف�صل واأحب معلمة عنده حتى االآن".
وبعد اأربع �صنوات اأخرى، تلقت خطاباً اآخر منه، ويف هذه املرة اأو�صح لها اأنه 
الدرا�صة،  قلياًل يف  يتقدم  اأن  قرر  البكالوريو�ض،  اأن ح�صل على درجة  بعد 
واأكد لها مرة اأخرى اأنها اأف�صل واأحب معلمة قابلته طوال حياته، ولكن هذه 

املرة كان ا�صمه طوياًل بع�ض ال�صيء، دكتور ثيودور اإف. �صتودارد!!
مل تتوقف الق�صة عند هذا احلد، لقد جاءها خطاب اآخر منه يف ذلك الربيع، 
باأن  اأخربها  اأن  �صبق  يتزوجها، وكما  واأنه �صوف  فتاة،  قابل  "اإنه  فيه:  يقول 
والدته يف  مكان  لتجل�ض  تاأتي  اأن  منها  وطلب  عامني،  قبل  تويف  قد  والده 
حفل زواجه، وقد وافقت ال�صيدة توم�صون على ذلك"، والعجيب يف االأمر 
اأنها كانت ترتدي العقد نف�صه الذي اأهداه لها يف عيد امليالد منذ �صنوات 
اأنه  ذلك  من  واالأكرث  ناق�صة،  اأحجاره  اإحدى  كانت  والذي  م�صت،  طويلة 

تاأكد من تعّطرها بالعطر نف�صه الذي َذّكرُه باأمه يف اآخر عيد ميالد!!
ال�صيدة  اأذن  يف  �صتودارد(  )دكتور  وهم�ض  االآخر،  منهما  كل  واحت�صن 
توم�صون قائاًل لها، اأ�صكرك على ثقتك يّف، واأ�صكرك اأجزل ال�صكر على اأن 
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جعلتيني اأ�صعر باأنني مهم، واأنني ميكن اأن اأكون مربزاً ومتميزاً.
فردت عليه ال�صيدة توم�صون والدموع متالأ عينيها: اأنت خمطئ، لقد كنت 
كيف  اأعرف  اأكن  مل  ومتميزة،  مربزة  معلمة  اأكون  كيف  علمني  من  اأنت 

اأعِلّم، حتى قابلتك.
)تيدي �صتودارد هو الطبيب ال�صهري الذي لديه جناح با�صم مركز "�صتودارد" 
اأيوا  والية  مونتي�ض  دي�ض  يف  ميثودد�صت  م�صت�صفى  يف  ال�صرطان  لعالج 
بالواليات املتحدة االأمريكية، ويعد من اأف�صل مراكز العالج لي�ض يف الوالية 

نف�صها واإمنا على م�صتوى الواليات املتحدة االأمريكية(.
جاء يف اخلرب عن النبي )�صلى اهلل عليه واله( قوله )) خري بيت من امل�صلمني 
ي�صاء  يتيم  فيه  بيت  امل�صلمني  من  بيت  و�صر   ، اإليه  يح�صن  يتيم  فيه  بيت 

اإليه((.
اأخرجه ابن ماجة

و عن ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واله( اأن عي�صى بن مرمي )عليه ال�صالم( مر 
بقرب يعذب �صاحبه ، ثم مر به من قابل ، فاإذا هو لي�ض يعذب فقال : يا رب 
مررت بهذا القرب عام اأول فكان �صاحبه يعذب ، ثم مررت به العام ، فاذا 
هو لي�ض يعذب فاأوحى اهلل عز وجل اإليه : يا روح اهلل . . . اأنه اأدرك له ولد 

�صالح ، فاأ�صلح طريقاً ، واأوى يتيماً ، فغفرت له مبا عمل اإبنه (( .
�صفينة البحار

فال  االأيتام  يف  اهلل  "اهلل،   : ال�سالم(  )عليه  علي  االإمام  عن  روي 
تغبوا اأفواههم وال ي�سيعوا بح�سرتكم فاإين �سمعت حبيبي ر�سول 
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بذلك  له  اهلل  اأوجب  عنه  ي�ستغني  حتى  يتيمًا  عال  َمْن  يقول  اهلل 
اجلنة".

كما ورد عن الر�سول انه قال ))  اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة  (( .
ويف اآخر و�سية لالمام علي عليه ال�سالم قوله : )) اهلل اهلل يف االأيتام 

فال تغبوا اأفواههم وال ي�سيعوا بح�سرتكم (( .
 كما جاء عن االمام ال�سادق )عليه ال�سالم( قوله :)) اإن اأكل مال 
الدنيا : فان  اأما يف  الدنيا ، واالآخرة .  اليتيم يخلفه وبال ذلك يف 
اهلل تعاىل يقول : فليخ�ض الذين لو تركوا من خلفهم ذرية �سعافًا 
خافوا عليهم فليتقوا اهلل . واأما يف االآخرة فان اهلل عز وجل يقول : 
» اإن الذين ياأكلون اأموال اليتامى ظلما اإمنا ياأكلون يف بطونهم نارًا 

و�سي�سلون �سعريًا (( .
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ق�صة رقم )8(
هل امي تكذب ؟

لي�ض دائما ً: تقول اأمي احلقيقة !!..ثماين مرات : كذبت اأمي علّي !!!...
تبداأ الق�صة عند والدتي ، فكنت االبن الوحيد يف اأ�صرة �صديدة الفقر ،

فلم يكن لدينا من الطعام ما يكفينا ....
و اإذا وجدنا يف يوم من االأيام بع�صا ًمن االأرز لناأكله و ي�صد جوعنا : كانت 

ل االأرز من طبقها اإىل طبقي ، اأمي تعطيني ن�صيبها .. ، و بينما كانت حتِوّ
- كانت تقول : يا ولدي تناول هذا االأرز ، فاأنا ل�صت جائعة ..

- و كانت هذه كذبتها االأوىل ،
و عندما كربت اأنا �صيئا قليال ، كانت اأمي تنتهي من �صئون املنزل ، و تذهب 
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لل�صيد يف نهر �صغري بجوار منزلنا ، و كان عندها اأمل اأن اأتناول �صمكة ، قد 
ت�صاعدين على اأن اأتغذى و اأمنو ،  ويف مرة من املرات ، ا�صتطاعت بف�صل 
اهلل اأن ت�صطاد �صمكتني ، اأ�صرعت اإىل البيت ، و اأعدت الغذاء ، و و�صعت 
ال�صمكتني اأمامي ، فبداأت اأنا اأتناول ال�صمكة االأوىل �صيئا ف�صيئا ، و كانت 
اأمي تتناول ما يتبقى من اللحم حول العظام و ال�صوك ، فاهتز قلبي لذلك ، 

و�صعت ال�صمكة االأخرى اأمامها لتاأكلها فاأعادتها اأمامي فورا ،
اأحب  اأين ال  تعرف  اأال   ، اأي�صا  ال�صمكة  تناول هذه  يا ولدي   : قالت  و   -

ال�صمك ..
- و كانت هذه كذبتها الثانية ،

و عندما كربت اأنا  كان البد اأن األتحق باملدر�صة ، ومل يكن معنا من املال 
ما يكفي م�صروفات الدرا�صة ، ذهبت اأمي اإىل ال�صوق و اتفقت مع موظف 
باأحد حمال املالب�ض اأن تقوم هي بت�صويق الب�صاعة باأن تدور على املنازل ، 
و تعر�ض املالب�ض على ال�صيدات ، و يف ليلة �صتاء ممطرة ، تاأخرت اأمي يف 
العمل و كنت اأنتظرها باملنزل ، فخرجت اأبحث عنها يف ال�صوارع املجاورة ، 

و وجدتها حتمل الب�صائع و تطرق اأبواب البيوت ،
و   ، �صديد  الربد  و  متاأخر  فالوقت   ، املنزل  اإىل  نعود  هيا   ، اأمي   : فناديتها 

باإمكانك اأن توا�صلي العمل يف ال�صباح  ،
- فابت�صمت اأمي و قالت يل: يا ولدي.. اأنا ل�صت مرهقة ..

- و كانت هذه كذبتها الثالثة ،
و يف يوم كان اختبار اآخر العام باملدر�صة ، اأ�صرت اأمي على الذهاب معي ، و 
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دخلت اأنا و وقفت هي تنتظر خروجي يف حرارة ال�صم�ض املحرقة ، و عندما 
دق اجلر�ض و انتهى االمتحان خرجت لها ، فاحت�صنتني بقوة و دفء ، و 
ب�صرتني بالتوفيق من اهلل تعاىل ، و وجدت معها كوبا فيه م�صروب كانت قد 
ا�صرتته يل كي اأتناوله عند خروجي ، ف�صربته من �صدة العط�ض حتى ارتويت 
، بالرغم من اأن احت�صان اأمي يل كان اأكرث بردا و �صالما ، و فجاأة  نظرت اإىل 
وجهها فوجدت العرق يت�صبب منه ، فاأعطيتها الكوب على الفور و قلت لها: 

ا�صربي يا اأمي ،
- فردت : يا ولدي ا�صرب اأنت ، اأنا ل�صت عط�صانة..

- و كانت هذه كذبتها الرابعة ،
و   ، الوحيدة  االأرملة  االأم  حياة  تعي�ض  اأن  اأمي  على  كان  اأبي  وفاة  بعد  و 
اأ�صبحت م�صئولية البيت تقع عليها وحدها ، و يجب عليها اأن توفر جميع 
االحتياجات ، فاأ�صبحت احلياة اأكرث تعقيدا و �صرنا نعاين اجلوع ، كان عمي 
رجال طيبا و كان ي�صكن بجانبنا و ير�صل لنا ما ن�صد به جوعنا ، و عندما راأى 
تتزوج رجال  باأن  اأمي  ن�صحوا   ، اأ�صواأ  اإىل  �صيء  تتدهور من  اجلريان حالتنا 

ينفق علينا فهي الزالت �صغرية ،
- ولكن اأمي رف�صت الزواج قائلة : اأنا ل�صت بحاجة اإىل احلب ..

- و كانت هذه كذبتها اخلام�صة ،
و بعدما انتهيت من درا�صتي ، و تخرجت من اجلامعة ، ح�صلت على وظيفة 
اإىل حد ما جيدة ، و اعتقدت اأن هذا هو الوقت املنا�صب لكي ت�صرتيح اأمي و 
ترتك يل م�صوؤولية االإنفاق على املنزل ، و كانت يف ذلك الوقت مل يعد لديها 
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من ال�صحة ما يعينها على اأن تطوف باملنازل ، فكانت تفر�ض فر�صا يف ال�صوق 
و تبيع اخل�صروات كل �صباح ، فلما رف�صت اأن ترتك العمل خ�ص�صت لها 

جزءا من راتبي ،
- فرف�صت اأن تاأخذه قائلة : يا ولدي احتفظ مبالك ، اإن معي من املال ما 

يكفيني ..
- و كانت هذه كذبتها ال�صاد�صة ،

املاجي�صتري، و  اأح�صل على درجة  و بجانب عملي وا�صلت درا�صتي ، كي 
بها  اأعمل  التي  االأملانية  ال�صركة  ، و منحتني  راتبي  ارتفع  و  بالفعل جنحت 
الفر�صة للعمل بالفرع الرئي�صي لها باأملانيا ، ف�صعرت ب�صعادة بالغة ، و بداأت 
 ، الظروف  هياأت  و  �صافرت  بعدما  و   ، �صعيدة  و حياة  ببداية جديدة  اأحلم 
ات�صلت باأمي اأدعوها لكي تاأتي لالإقامة معي ، ولكنها مل حتب اأن ت�صايقني

- و قالت: يا ولدي .. اأنا ل�صت معتادة على املعي�صة املرتفة ...
- و كانت هذه كذبتها ال�صابعة ،

برت اأمي و اأ�صبحت يف �صن ال�صيخوخة ، و اأ�صابها مر�ض ال�صرطان اللعني ، 
و كان يجب اأن يكون بجانبها من مير�صها ، ولكن ماذا اأفعل فبيني وبني اأمي 
احلبيبة بالد ، تركت كل �صيء و ذهبت لزيارتها يف منزلنا ، فوجدتها طريحة 
الفرا�ض بعد اإجراء العملية ، عندما راأتني حاولت اأمي اأن تبت�صم يل ولكن 
قلبي كان يحرتق الأنها كانت هزيلة جدا و�صعيفة ، لي�صت اأمي التي اأعرفها 

، انهمرت الدموع من عيني ،
- ولكن اأمي حاولت اأن توا�صيني فقالت : ال تبكي يا ولدي فاأنا ال اأ�صعر 
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باالأمل ...
- و كانت هذه كذبتها الثامنة ،

و بعدما قالت يل ذلك اأغلقت عينيها فلم تفتحهما بعدها اأبدا ...
اإىل كل من ينعم بوجود اأمه يف حياته :

 حافظ على هذه النعمة قبل اأن حتزن على فقدانها ...
واإىل كل من فقد اأمه احلبيبة:

تذكر دائما كم تعبت من اأجلك، وادع اهلل تعاىل لها بالرحمة واملغفرة ..
 { ِ اُلُه يِف َعاَمنينْ َوِف�صَ ٍن  ًنا َعَلى َوهنْ َوهنْ ُه  اأُمُّ ُه  ِبَواِلَدينِْه َحَمَلتنْ إِن�َصاَن  َنا االنْ ينْ {َوَو�صَّ

لقمان: 14
اىل  والنظر   .....  : و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 

الوالدين براأفة ورحمة عبادة . البحار ج 71
بينما مو�سى بن عمران عليه  ال�سالم :  ال�سادق عليه  وعن االمام 

ال�سالم يناجي ربه عزوجل اإذ راأى رجال
اظله  قد  الذي  هذا  من  رب  يا   : فقال  عزوجل  اهلل  عر�ض  حتت 

عر�سك ؟ فقال عزوجل : هذا كان بارا بوالديه ،
ومل مي�سى بالنميمة . البحار ج72

قال : كل  انه  واآله و�سلم  وقد ورد عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
امل�سلمني يروين يوم القيامة ، اال عاق الوالدين ، و�سارب اخلمر 

ومن �سمع ا�سمي ومل ي�سل علي. البحار ج 71
فعن االإمام زين العابدين ) عليه ال�صالم ( : ) اإنَّ َرُجاًل جاَء اإىل النبي)�صلى 
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اهلل عليه واآله ( فقال : يا ر�صول اهلل ، ما ِمن َعمٍل قبيح اإال قدنْ عملُته ، فهل 
يل من توبة ؟ فقال له ر�صول اهلل ) �صلى اهلل عليه واآله ( : ) فَهلنْ ِمن َواِلَديَك 

اأَحٌد َحي ؟ ( ، قال : اأبي .
ه ( ، فلما وىلَّ قال ر�صول اهلل)�صلى  َهبنْ َفرِبَّ فقال ) �صلى اهلل عليه واآله ( : ) فاذنْ

ه !! ( ( . اهلل عليه واآله ( : ) َلونْ َكانَتنْ اأمُّ
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ق�صة رقم )9(
اراد اأن يجعل حياتك �صعيدة حتى ال ُت�صاب بالياأ�س 

يف اأحد امل�صت�صفيات كان هناك مري�صان هرمني يف غرفة واحدة .. كالهما 
معه مر�ض ع�صال

الع�صر  بعد  يوميا  �صاعة  ملدة  �صريره  باجللو�ض يف  له  م�صموحاً  كان  اأحدهما 
اأما   .. الغرفة  الوحيدة يف  النافذة  بجانب  �صريره  كان  فقد  .. وحل�صن حظه 
اأن يبقى م�صتلقياً على ظهره طوال الوقت كان املري�صان  االآخر فكان عليه 
يق�صيان وقتهما يف الكالم .. دون اأن يرى اأحدهما االآخر .. الأن كاًل منهما 
كان م�صتلقياً على ظهره ناظراً اإىل ال�صقف .. حتدثا عن اأهليهما وعن بيتيهما 
وعن حياتهما وعن كل �صيء ويف كل يوم بعد الع�صركان االأول يجل�ض يف 
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العامل  ل�صاحبه  وي�صف   .. النافذة  وينظر يف  الطبيب،  اأوامر  �صريره ح�صب 
اخلارجي ..

حياته  جتعل  الأنها   .. االأول  ينتظرها  كما  ال�صاعة  هذه  ينتظر  االآخر  وكان 
مفعمة باحليوية وهو ي�صتمع لو�صف �صاحبه للحياة يف اخلارج .. ففي احلديقة 
كان هناك بحرية كبرية ي�صبح فيها البط .. واالأوالد �صنعوا زوارق من مواد 
ر املراكب ال�صغرية  خمتلفة واأخذوا يلعبون فيها داخل املاء .. وهناك رجل يوؤجِّ
للنا�ض يبحرون بها يف البحرية .. والن�صاء قد اأدخلت كل منهن ذراعها يف 
ذراع زوجها واجلميع يتم�صى حول حافة البحرية .. وهناك اآخرون جل�صوا يف 
ظالل االأ�صجار اأو بجانب الزهور ذات االألوان اجلذابة .. ومنظر ال�صماء كان 
بديعاً ي�صر الناظرين فيما يقوم االأول بعملية الو�صف هذه ين�صت االآخر يف 
انبهار لهذا الو�صف الدقيق الرائع .. ثم يغم�ض عينيه ويبداأ يف ت�صور ذلك 

املنظر البديع للحياة خارج امل�صت�صفى
ويف اأحد االأيام و�صف له عر�صاً ع�صكرياً .. ورغم اأنه مل ي�صمع عزف الفرقة 
املو�صيقية اإال اأنه كان يراها بعيني عقله من خالل و�صف �صاحبه لها … 

ومرت االأيام واالأ�صابيع وكل منهما �صعيد ب�صاحبه .. 
ولكن يف اأحد االأيام جاءت املمر�صة �صباحاً خلدمتهما كعادتها .. فوجدت

املري�ض الذي بجانب النافذة قد ق�صى نحبه خالل الليل ومل يعلم االآخر 
امل�صاعدة  تطلب  وهي  الهاتف  عرب  املمر�صة  حديث  خالل  من  اإال  بوفاته 

الإخراجه من الغرفة .. فحزن على �صاحبه اأ�صد احلزن
وعندما وجد الفر�صة منا�صبة طلب من املمر�صة اأن تنقل �صريره اإىل جانب 
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النافذة .. وملا مل يكن هناك مانع فقد اأجابت طلبه ..
به  يتحفه  الذي كان  ال�صيق  وتذكر احلديث  الع�صر  بعد  �صاعة  وملا حانت   

�صاحبه..
انتحب لفقده ولكنه قرر اأن يحاول اجللو�ض ليعو�ض ما فاته يف هذه ال�صاعة .. 
وحتامل على نف�صه وهو يتاأمل ورفع راأ�صه رويداً رويداً م�صتعيناً بذراعيه .. ثم 
اتكاأ على اأحد مرفقيه واأدار وجهه ببطء �صديد جتاه النافذة لينظر اإىل العامل 

اخلارجي وهنا كانت املفاجاأة .....
مل ير اأمامه اإال جداراً اأ�صم من جدران امل�صت�صفى .. فقد كانت النافذة على 

�صاحة داخلية .......نادى املمر�صة
�صاألها اإن كانت هذه هي النافذة التي كان �صاحبه ينظر من خاللها .. 

فاأجابت باأنها هي !! فالغرفة لي�ض فيها �صوى نافذة واحدة ..
 ثم �صاألته عن �صبب تعجبه فق�ض عليها ما كان يرى �صاحبه عرب النافذة وما 

كان ي�صفه له …
كان تعجب املمر�صة اأكرب..اإذ قالت له : ولكن املتوفى كان اأعمى..ومل يكن 

يرى حتى هذا اجلدار االأ�صم ..
ولعله اأراد اأن يجعل حياتك �صعيدة حتى ال ُت�صاب بالياأ�ض فتتمنى املوت

!! األ�صت ت�صعد اإذا جعلت االآخرين �صعداء !!
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ق�صة رقم )10(
حكاية �صامل ) ق�صة حقيقية ( 

�ساحب الق�سة يحكي :
مل اأكن جتاوزت الثالثني حني اأجنبت زوجتي اأّول اأبنائي ، ما زلت اأذكر تلك 

الليلة ، بقيت اإىل اآخرالليل مع ال�ّصلة يف اإحدى اال�صرتاحات ..
كانت �صهرة مليئة بالكالم الفارغ بل بالغيبة و التعليقات املحرمة ..

كنت اأنا الذي اأتوىل يف الغالب اإ�صحاكهم و غيبة النا�ض و هم ي�صحكون ..
اأذكر ليلتها اأيّن اأ�صحكتهم كثرياً ..

كنت اأمتلك موهبة عجيبة يف التقليد ..
اأ�صخر  الذي  ال�صخ�ض  من  قريبة  ت�صبح  حتى  �صوتي  نربة  تغيري  باإمكاين 

منه..
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اأجل كنت اأ�صخر من هذا و ذاك مل ي�صلم اأحد مّني حتى اأ�صحابي ..
�صار بع�ض النا�ض يتجّنبني كي ي�صلم من ل�صاين ..

اأذكر اأين تلك الليلة �صخرت من اأعمى راأيته يت�صّول يف ال�ّصوق و االأدهى 
اأمامه فتعرّث و �صقط يتلفت براأ�صه ال يدري ما يقول و  اأيّن و �صعت قدمي 

انطلقت �صحكتي تدوي يف ال�ّصوق ..
عدت اإىل بيتي متاأخراً كالعادة ..

وجدت زوجتي يف انتظاري كانت يف حالة يرثى لها ..
قالت ب�صوت متهدج : را�صد اأين كنَت ؟

قلت �صاخراً : يف املريخ عند اأ�صحابي بالطبع ..
كان االإعياء ظاهراً عليها قالت و العربة تخنقها : را�صذ اأنا تعبة جداً الظاهر 

اأن موعد والدتي �صار و�صيكا ..
�صقطت دمعة �صامتة على خدها ..

اأح�ص�صت اأيّن اأهملت زوجتي ..
�صهرها  يف  اأّنها  خا�صة  �صهراتي  من  اأقّلل  و  بها  اأهتم  اأن  املفرو�ض  كان 

التا�صع..
حملتها اإىل امل�صت�صفى ب�صرعة ..

دخلت غرفة الوالدة جعلت تقا�صي االآالم �صاعات طوال ..
حتى  طوياًل  فانتظرت  والدتها  تع�صرت  ال�صرب  بفارغ  والدتها  اأنتظر  كنت 

تعبت فذهبت اإىل البيت ..
و تركت رقم هاتفي عندهم ليب�صروين ..

49ال تقراأين قراءة �سطحية



بعد �صاعة ات�صلوا بي ليزفوا يل نباأ قدوم �صامل ..
ذهبت اإىل امل�صت�صفى فوراً ..

اأول ما راأوين اأ�صاأل عن غرفتها ..
طلبوا مّني مراجعة الطبيبة التي اأ�صرفت على والدة زوجتي ..

�صرخُت بهم : اأيُّ طبيبة ؟ املهم اأن اأرى ابني �صامل ..
قالوا اأواًل راجع الطبيبة ..

دخلت على الطبيبة كلمتني عن امل�صائب و الر�صى باالأقدار ..
ثم قالت : ولدك به ت�صوه �صديد يف عينيه و يبدوا اأنه فاقد الب�صر !!

خف�صت راأ�صي و اأنا اأدافع عرباتي تذّكرت ذاك املت�صّول االأعمى الذي دفعته 
يف ال�صوق و اأ�صحكت عليه النا�ض ..

ثم  اأقول  ماذا  اأدري  ال  قلياًل  واجماً  بقيت   ! تدان  تدين  كما  اهلل  �صبحان 
تذكرت زوجتي و ولدي ..

ف�صكرت الطبيبة على لطفها و م�صيت الأرى زوجتي ..
مل حتزن زوجتي كانت موؤمنة بق�صاء اهلل را�صية طاملا ن�صحتني اأن اأكف عن 

اال�صتهزاء بالنا�ض ..
كانت تردد دائماً ال تغتب النا�ض ..

خرجنا من امل�صت�صفى و خرج �صامل معنا ..
يف احلقيقة مل اأكن اأهتم به كثرياً ..

اعتربته غري موجود يف املنزل ..
حني ي�صتد بكاوؤه اأهرب اإىل ال�صالة الأنام فيها ..
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كانت زوجتي تهتم به كثرياً و حتّبه كثرياً ..
اأما اأنا فلم اأكن اأكرهه لكني مل اأ�صتطع اأن اأحّبه ! 

كرب �صامل بداأ يحبو كانت حبوته غريبة ..
قارب عمره ال�صنة فبداأ يحاول امل�صي فاكت�صفنا اأّنه اأعرج ..

اأ�صبح ثقياًل على نف�صي اأكرث ..
اأجنبت زوجتي بعده عمر و خالد ..

مّرت ال�صنوات و كرب �صامل و كرب اأخواه ..
كنت ال اأحب اجللو�ض يف البيت دائماً مع اأ�صحابي ..

يف احلقيقة كنت كاللعبة يف اأيديهم ..
مل تياأ�ض زوجتي من اإ�صالحي ..

كانت تدعو يل دائماً بالهداية مل تغ�صب من ت�صّرفاتي الطائ�صة ..
لكنها كانت حتزن كثرياً اإذا راأت اإهمايل ل�صامل و اهتمامي بباقي اإخوته ..

كرب �صامل .. و كرُب معه همي ..
مل اأمانع حني طلبت زوجتي ت�صجيله يف اأحدى املدار�ض اخلا�صة باملعاقني..

مل اأكن اأح�ض مبرور ال�صنوات اأّيامي �صواء عمل و نوم و طعام و �صهر  ..يف 
يوم جمعة ..

ا�صتيقظت ال�صاعة احلادية ع�صر ظهراً ..
ما يزال الوقت مبكراً بالن�صبة يل .. كنت مدعواً اإىل وليمة ..

لب�صت و تعّطرت و هممت باخلروج .. مرت ب�صالة املنزل ا�صتوقفني منظر 
�صامل كان يبكي بحرقة !
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اإّنها املّرة االأوىل التي اأنتبه فيها اإىل �صامل يبكي مذ كان طفاًل ..
ع�صر �صنوات م�صت .. مل األتفت اإليه ..

يف  اأنا  و  اأمه  ينادي  �صوته  اأ�صمع  كنت   .. اأحتمل  فلم  اأجتاهله  اأن  حاولت 
الغرفة..

التفت ثم اقرتبت منه قلت : �صامل ! ملاذا تبكي ؟!
حني �صمع �صوتي توّقف عن البكاء فلما �صعر بقربي ..
بداأ يتح�ّص�ض ما حوله بيديه ال�صغريتني ما ِبه يا ترى ؟!

اكت�صفت اأنه يحاول االبتعاد عني !!
و كاأنه يقول : االآن اأح�ص�صت بي اأين اأنت منذ ع�صر �صنوات ؟!

تبعته كان قد دخل غرفته ..
رف�ض اأن يخربين يف البداية �صبب بكائه ..

حاولت التلطف معه ..
بداأ �صامل يبني �صبب بكائه و اأنا اأ�صتمع اإليه و اأنتف�ض تدري ما ال�صبب !!

تاأّخر عليه اأخوه عمر الذي اعتاد اأن يو�صله اإىل امل�صجد ..
و الأنها �صالة جمعة خاف اأاّل يجد مكاناً يف ال�صف االأّول ..

نادى عمر و نادى والدته و لكن ال جميب، فبكى اأخذت اأنظر اإىل الدموع 
تت�صرب من عينيه املكفوفتني ..

مل اأ�صتطع اأن اأحتمل بقية كالمه ..
و�صعت يدي على فمه .. و قلت : لذلك بكيت يا �صامل !! ..

قال : نعم ..
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من  تعلم  هل  حتزن  ال  �صامل   : قلت  و  الوليمة  ن�صيت  و  اأ�صحابي  ن�صيت 
�صيذهب بك اليوم اإىل امل�صجد ؟ ..
قال : اأكيد عمر لكنه يتاأخر دائماً ..

قلت : ال بل اأنا �صاأذهب بك ..
ده�ض �صامل مل ي�صّدق ظّن اأيّن اأ�صخر منه ا�صتعرب ثم بكى ..

م�صحت دموعه بيدي و اأم�صكت يده اأردت اأن اأو�صله بال�صّيارة ..
رف�ض قائاًل : امل�صجد قريب اأريد اأن اأخطو اإىل امل�صجد اإي و اهلل قال يل ذلك، 

ال اأذكر متى كانت اآخر مّرة دخلت فيها امل�صجد ..
طوال  فّرطته  ما  على  الّندم  و  باخلوف  فيها  اأ�صعر  التي  االأوىل  املّرة  لكنها 

ال�صنوات املا�صية ..
كان امل�صجد مليئاً بامل�صّلني اإاّل اأيّن وجدت ل�صامل مكاناً يف ال�صف االأّول..

�صليت  اأنا  احلقيقة  يف  بل  بجانبي  �صلى  و  معاً  اجلمعة  خلطبة  ا�صتمعنا 
بجانبه..

بعد انتهاء ال�صالة طلب مّني �صامل م�صحفاً .. 
ا�صتغربت !! كيف �صيقراأ و هو اأعمى ؟

ناولته  م�صاعره  جرح  من  خوفاً  جاملته  لكني  طلبه  اأجتاهل  اأن  كدت 
امل�صحف..

طلب مّني اأن اأفتح امل�صحف على �صورة الكهف ..
اأخذت اأقلب ال�صفحات تارة و اأنظر يف الفهر�ض تارة حتى وجدتها ..

عيناه  و  ال�صورة  قراءة  يف  بداأ  و  اأمامه  و�صعه  ثم  امل�صحف  مني  اأخذ 
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مغم�صتان..
يا اهلل !! اإّنه يحفظ �صورة الكهف كاملة !!

خجلت من نف�صي اأم�صكت م�صحفاً ..
اأح�ص�صت برع�صة يف اأو�صايل قراأت و قراأت ..

دعوت اهلل اأن يغفر يل و يهديني ..
مل اأ�صتطع االحتمال فبداأت اأبكي كاالأطفال ..

كان بع�ض النا�ض ال يزال يف امل�صجد ي�صلي ال�صنة خجلت منهم ..
فحاولت اأن اأكتم بكائي .. حتول البكاء اإىل ن�صيج و �صهيق ..

مل اأ�صعر اإاّل بيد �صغرية تتلم�ض وجهي ثم مت�صح عّني دموعي ..
اإنه �صامل !! �صممته اإىل �صدري ..

نظرت اإليه قلت يف نف�صي ل�صت اأنت االأعمى بل اأنا االأعمي ، حني ان�صقت 
وراء ف�صاق يجرونني اإىل النار ..

عدنا اإىل املنزل كانت زوجتي قلقة كثرياً على �صامل ..
لكن قلقها حتّول اإىل دموع حني علمت اأيّن �صّليت اجلمعة مع �صامل ..

من ذلك اليوم مل تفتني �صالة جماعة يف امل�صجد ..
هجرت رفقاء ال�صوء و اأ�صبحت يل رفقة خرّية عرفتها يف امل�صجد ..

ذقت طعم االإميان معهم ..
عرفت منهم اأ�صياء األهتني عنها الدنيا ..

مل اأفّوت حلقة ذكر اأو �صالة الوتر ..

ختمت القراآن عّدة مّرات يف �صهر ..
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رّطبت ل�صاين بالذكر لعّل اهلل يغفر يل غيبتي و �صخريتي من الّنا�ض ..
اأح�ص�صت اأيّن اأكرث قرباً من اأ�صرتي ..

اختفت نظرات اخلوف و ال�صفقة التي كانت تطل من عيون زوجتي ..
االبت�صامة ما عادت تفارق وجه ابني �صامل ..

من يراه يظّنه ملك الدنيا و ما فيها ..
حمدت اهلل كثرياً على نعمه ..

البعيدة  املناطق  اأحدى  اإىل  يتوّجهوا  اأن  ال�صاحلون  اأ�صحابي  قرر  يوم  ذات 
للدعوة ..

ترّددت يف الذهاب ا�صتخرت اهلل و ا�صت�صرت زوجتي ..
توقعت اأنها �صرتف�ض لكن حدث العك�ض !

فرحت كثرياً بل �صّجعتني فلقد كانت تراين يف ال�صابق اأ�صافر دون ا�صت�صارتها 
ف�صقاً و فجوراً ..

توجهت اإىل �صامل اأخربته اأين م�صافر �صمني بذراعيه ال�صغريين مودعاً ..
تغّيبت عن البيت ثالثة اأ�صهر و ن�صف ..

كنت خالل تلك الفرتة اأت�صل كّلما �صنحت يل الفر�صة بزوجتي و اأحّدث 
اأبنائي ا�صتقت اإليهم كثرياً،

اآاآاآه كم ا�صتقت اإىل �صامل !!
متّنيت �صماع �صوته .. هو الوحيد الذي مل يحّدثني منذ �صافرت ..

اإّما اأن يكون يف املدر�صة اأو امل�صجد �صاعة ات�صايل بهم ..
كّلما حّدثت زوجتي عن �صوقي اإليه .. كانت ت�صحك فرحاً و ب�صراً ..
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اإاّل اآخر مّرة هاتفتها فيها مل اأ�صمع �صحكتها املتوّقعة تغرّي �صوتها ..
قلت لها : اأبلغي �صالمي ل�صامل فقالت : اإن �صاء اهلل و �صكتت ..

اأخرياً عدت اإىل املنزل طرقت الباب ..
متّنيت اأن يفتح يل �صامل ..

لكن فوجئت بابني خالد الذي مل يتجاوز الرابعة من عمره ..
حملته بني ذراعي و هو ي�صرخ : بابا .. بابا ..

ال اأدري ملاذا انقب�ض �صدري حني دخلت البيت ..
ا�صتعذت باهلل من ال�صيطان الرجيم ..

اأقبلت اإيّل زوجتي كان وجهها متغرياً كاأنها تت�صنع الفرح ..
تاأّملتها جيداً ثم �صاألتها : ما بِك؟

قالت : ال �صيء ..
فجاأة تذّكرت �صاملا فقلت اأين �صامل ؟

خف�صت راأ�صها مل جتب �صقطت دمعات حارة على خديها ...
�صرخت بها �صامل اأين �صامل ؟

مل اأ�صمع حينها �صوى �صوت ابني خالد يقول بلغته : بابا �صامل الح اجلّنة 
عند اهلل ..

مل تتحمل زوجتي املوقف اأجه�صت بالبكاء كادت اأن ت�صقط على االأر�ض 
فخرجت من الغرفة ..

عرفت بعدها اأن �صامل اأ�صابته حّمى قبل موعد جميئي باأ�صبوعني ..
فاأخذته زوجتي اإىل امل�صت�صفى ..
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فا�صتدت عليه احلمى و مل تفارقه حتى فارقت روحه ج�صده ..
مبا حملت  نف�صك  عليك  �صاقت  و   ، مبا رحبت  االأر�ض  عليك  �صاقت  اإذا 

فاهتف ،،، يا اهلل
اإذا بارت احليل ، و �صاقت ال�صبل ، و انتهت االآمال ، و تقطعت احلبال ، 

نادي ،،، يا اهلل 
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ق�صة رقم )11(
الفيل واحلبل ال�صغري

كنت اأفكر ذات يوم يف حيوان الفيل، وفجاأة ا�صتوقفتني فكرة حريتني وهي 
حقيقة اأن هذه املخلوقات ال�صخمة قد مت تقييدها يف حديقة احليوان بوا�صطة 
حبل �صغري يلف حول قدم الفيل االأمامية، فلي�ض هناك �صال�صل �صخمة 

وال اأقفا�ض.. كان من املالحظ
جداً اأن الفيل ي�صتطيع وبب�صاطة اأن يتحرر من قيده يف اأي وقت ي�صاء لكنه 

ل�صبب ما ال يقدم على ذلك!
�صاهدت مدرب الفيل بالقرب منه و�صاألته: مل تقف هذه احليوانات ال�صخمة 

مكانها وال تقوم باأي حماولة للهرب؟
ح�صناً، اأجاب املدرب: حينما كانت هذه احليوانات ال�صخمة حديثة الوالدة 
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القيد  ن�صتخدم لها نف�ض حجم  اأ�صغر بكثري مما هي عليه االآن، كنا  وكانت 
احلايل لرنبطها به.

وكانت هذه القيود – يف ذلك العمر- كافية لتقييدها.. وتكرب هذه احليوانات 
معتقدة اأنها ال تزال غري قادرة على فك القيود والتحرر منها بل تظل على 

اعتقاد اأن احلبل ال يزال يقيدها ولذلك هي ال حتاول اأبداً اأن تتحرر منه ،
كنت منده�صاً جداً. هذه احليوانات – التي متلك القوة لرفع اأوزان هائلة- 
ت�صتطيع وبب�صاطة اأن تتحرر من قيودها، لكنها اعتقدت اأنها مل ت�صتطع فعلقت 
مكانها كحيوان الفيل، الكثري منا اأي�صاً مي�صون يف احلياة معلقني بقناعة مفادها 
اأننا ال ن�صتطيع اأن ننجز اأو نغري �صيئاً وذلك بب�صاطة الأننا نعتقد اأننا عاجزون 

عن ذلك اأو اأننا حاولنا ذات يوم ومل نفلح.
حاول اأن ت�صنع �صيئاً.. وتغري من حياتك ب�صكل اإيجابي وبطريقة اإيجابية

يف حياتنا توجد كثري من القناعات ال�صلبية التي جنعلها )�صماعة للف�صل(..
فكثرياً ما ن�صمع كلمة : م�صتحيل ، �صعب ، ال اأ�صتطيع …
وهذه لي�صت اإال قناعات �صالبة لي�ض لها من احلقيقة �صيء ..

واالإن�صان )اجلاد( ، ) املتوكل على اهلل ( ي�صتطيع التخل�ض منها ب�صهولة…
فلماذا النك�صر تلك القناعات ال�صالبة باإرادة من حديد

ن�صق من خاللها طريقنا نحو القمة
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ق�صة رقم )12(
احذر القناعات ال�صلبية !

مادة  حما�صرة  الطالب  اأحد  ح�صر  كولومبيا  يف  اجلامعات  اإحدى  يف   
املحا�صرة  نهاية  (..ويف  بهدوء  )ونام  القاعة  اآخر  يف  وجل�ض   .. الريا�صيات 
ا�صتيقظ على اأ�صوات الطالب ..ونظر اإىل ال�صبورة فوجد اأن الدكتور كتب 
بداأ  البيت  رجع  وعندما  القاعة  من  وخرج  ب�صرعة  فنقلهما  م�صاألتني  عليها 
مكتبة  اإىل  فذهب  �صعبة  امل�صاألتني  كانت   .. امل�صاألتني  هذه  حل  يف  يفكر 
امل�صاألة  يحل  اأن  ا�صتطاع  اأيام  اأربعة  وبعد   .. الالزمة  املراجع  واأخذ  اجلامعة 
االأوىل ..وهو ناقم على الدكتور الذي اأعطاهم هذا الواجب ال�صعب !! ويف 
حما�صرة الريا�صيات الالحقة ا�صتغرب اأن الدكتور مل يطلب منهم الواجب 
..فذهب اإليه وقال له : يا دكتور لقد ا�صتغرقت يف حل امل�صاألة االأوىل اأربعة 
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اأيام وحللتها يف اأربع اأوراق ..
تعجب الدكتور وقال للطالب : ولكني مل اأعطكم اأي واجب !! وامل�صاألتني 
اأمثلة كتبتها للطالب للم�صائل التي عجز  التي كتبتهما على ال�صبورة هي 

العلم عن حلها ..!!
ان هذه القناعة ال�صلبية جعلت الكثري من العلماء ال يفكرون حتى يف حماولة 
حل هذه امل�صاألة .. ولو كان هذا الطالب م�صتيقظا و�صمع �صرح الدكتور ملا 

فكر يف حل امل�صاألة . 
ولكن رب نومة نافعة …

ومازالت هذه امل�صاألة بورقاتها االأربع معرو�صة يف تلك اجلامعة.
اياك وان تبخ�ض قدرتك وتركن اىل اليا�ض 

كن طموحا ومتفائال بالقدر املمكن واملعقول 
فالطموح اذا طفح هلك 
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ق�صة رقم )13(
ذكاء �صاهد

ع�صابات  عدة  عليها  ت�صيطر  كانت  عهد  يف  املدن  احدى  يف  ذلك  حدث 
ا�صتطاعت اأن متتلك كل �صي ... حتى ال�صرطة والق�صاء ... و حتى القانون 
هذه  زعـماء  اأحد  قام  الع�صرين-  القرن  ثالثينيات  يف   - الع�صر  ذلك  يف 

الع�صابات بقـتـل اأحد خ�صومه .. فاألقي القب�ض عليه 
وعندما جاء �صاهد االإدانة الوحيد... ليقف اأمام القا�صي الذي ح�صل يف 

امل�صاء فقط على ر�صوة �صخمة لتربئة زعيم الع�صابة
�صاأل القا�صي ال�صاهد يف �صرامة :

ماذا حدث بال�صبط ؟
اأجابه ال�صاهد يف هدوء واثق :
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كنت اجل�ض يف خمزن املتجر يف ال�صاعة الثانية بعد منت�صف الليل وال�صيد 
�صاحب املتجر يف اخلارج .. ثم �صمعت طلقا ناريا وعندما هرعـت من املخزن 
اإىل املتجر وجدت �صاحب املتجر جثة هامدة والدماء تنزف من ثقب بني 
عينيه اجلامدتني اجلاحظتني وهذا الرجل ) وا�صار اىل قف�ض االتهام حيث 
يقف املتهم ( يقف اأمامه وم�صد�صه يف قب�صته والدخان يت�صاعد من فوهته 

ومل يكن هناك �صواه.
�صاأله القا�صي يف �صرامة خميفة :

هل راأيته وهو يطلق النار على رئي�صك؟؟
اأجابه ال�صاهد بب�صاطة :

بنظره  يراين حتى رمقني  فلم يكد  الفاعل  انه هو  يوؤكد  كال ولكن مظهره 
اأنى لن  يت�صور  وهو  املكان يف هدوء  وغادر  امل�صد�ض يف جيبه  ود�ض  قا�صيه 

اأجروؤ على اإدانته وال�صهادة �صده .
عاد القا�صي ي�صاأله يف �صرامة :

هل راأيته يطلق النار ؟؟؟؟
اأجابه ال�صاهد يف حرية :

بل �صمعت �صوت الطلق الناري ،و ...
قاطعه القا�صي املرت�صي يف حزم :

هذا ال يعد دليال كافيا .
ثم �صرب مائدته مبطرقته اخل�صبية قائال بع�صبية وحدة :

فلين�صرف ال�صاهد
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ظهره  واأدار  ال�صهادة  مقعـد  من  ونه�ض  غ�صب  يف  ال�صاهد  وجه  احتقن 
للقا�صي

وهتف ب�صوت مرتفع :
يالك من قا�صي غـبي واأحمق وت�صبه اخلـنازيـر يف عـقـلـك ومظهرك

�صاح القا�صي يف مزيج من الغ�صب والذهول واال�صتنكار :
كيف جتروؤ على اإهانة هيئه املحكمة اأيها الرجل ؟؟ !!!!

اأنني اأحكم عليك بـ ...
ا�صتدار اإليه ال�صاهد وقاطعة بغتة :

هل راأيتني اأ�صتمك يا �صيدي ؟
�صاح القا�صي يف غ�صب :

لقد �صمعتك و�صمعك اجلميع و .....
قاطعه ال�صاهد مبت�صما بدهاء :
هذا لي�ض دليال كافيا يا �صيدي

مغـزى  اجلميع  اأدرك  و  بال�صحك  القاعة  و�صجت  القا�صي  وجه  احـتـقـن 
املفارقة، و وجد القا�صي نف�صه يف ماأزق يهدد �صمعـته وم�صتـقـبله فلم يجد �صوى 

اأن ي�صت�صلم لرغـبة الراأي العام ويحكم على زعـيم العـ�صابة باالإعـدام.
الدرك  املجتمع يف  ثقافة  وانحطت  احلق  و�صاع  البلد  ف�صد  الق�صاء  ف�صد  اذا 

اال�صفل النه ا�صبه مبجتمع الغاب 

ال تقراأين قراءة �سطحية 64



ق�صة رقم )13(
لقاء اال�صتاذ وطلبته 

التقى بع�ض خريجي اإحدى اجلامعات يف منزل اأ�صتاذهم العجوز بعد �صنوات 
طويلة من مغادرة مقاعد الدرا�صة وبعد اأن حققوا جناحات كبرية يف حياتهم 
العملية ونالوا اأرفع املنا�صب وحققوا اال�صتقرار املادي واالجتماعي ، وبعد 
عبارات التحية واملجاملة ، طفق كل منهم يتاأفف من �صغوط العمل واحلياة 

التي ت�صبب لهم الكثري من التوتر.
غاب االأ�صتاذ عنهم قليال، ثم عاد يحمل اأبريقا كبريا من القهوة ومعه اأكواب 

من كل �صكل ولون.
1- اأكواب �صينية فاخرة

2- اأكواب ميالمني
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3- اأكواب زجاج عادي
4- اأكواب بال�صتيك
5- اأكواب كري�صتال

فبع�ض االأكواب كانت يف منتهى اجلمال ت�صميماً ولوناً وبالتايل كانت باهظة 
الثمن ، بينما كانت هناك اأكواب من النوع الذي جتده يف اأفقر البيوت.
قال االأ�صتاذ لطالبه: تف�صلوا ، و لي�صب كل واحد منكم لنف�صه القهوة

وعندما بات كل واحد من اخلريجني مم�صكا بكوب تكلم االأ�صتاذ جمدداً: 
هل الحظتم ان االأكواب اجلميلة فقط هي التي وقع عليها اختياركم واأنكم 

جتنبتم االأكواب العادية ؟؟؟
ما  بال�صبط  وهذا  اأف�صل  هو  ما  اىل  منكم  الواحد  يتطلع  ان  الطبيعي  ومن 
ي�صبب لكم القلق والتوتر، ما كنتم بحاجة اليه فعال هو القهوة ولي�ض الكوب 
، ولكنكم تهافتم على االأكواب اجلميلة الثمينة ، و بعد ذلك الحظت اأن 

كل واحد منكم كان مراقباً لالأكواب التي يف اأيدي االآخرين.
فلو كانت احلياة هي : القهوة

فاإن الوظيفة واملال واملكانة االجتماعية هي : االأكواب
وهي بالتايل جمرد اأدوات و اواين حتوي احلياة ونوعية احلياة )القهوة( تبقى 
نف�صها ال تتغري ، وعندما نركز فقط على الكوب فاإننا ن�صيع فر�صة اال�صتمتاع 

بالقهوة
وبالتايل اأن�صحكم بعدم االهتمام باالأكواب والفناجني

وبدل ذلك اأن�صحكم و ان�صح نف�صي )))) باال�صتمتاع بالقهوة ((((.
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يف احلقيقة هذه اآفة يعاين منها الكثريون
فهناك نوع من النا�ض ال يحمد اهلل على ما هو فيه

مهما بلغ من جناح،الأنه يراقب دائما ماعند االآخرين ..؟
وبدال من اال�صتمتاع بحياته مع اهله و ذويه ويقتنع مبا لديه من نعم يحمد 

اهلل عليها ..
يظل يفكر مبا لدى غريه

ويقول :
ليت لدي ما لديهم !!!!!

عو�صاً عن قول هذه الكلمة اخلفيفة
))احلمد هلل يا اهلل ((

و كما يقول املثل: ) القناعة كنز ال يفنى (.
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ق�صة رقم )14(
اأغرب ق�صة انتحار يف التاريخ

قد ال ي�صدق البع�ض هذه الق�صة لكرثة ما فيها من �صدف غريبة، كما اأن 
واأن  يكفي  ما  و�صمعت  راأت  باأنها  اإميانا  العقول  اأكرث  الإثارة  ت�صلح  اأحداثها 
لي�ض هناك ما يثري، غري ق�ص�ض اخليال العلمي يف ال�صينما والتلفزيون. وقد 
كانت اأحداثها الغريبة مو�صوع خطبة األقاها رئي�ض »جمعية علماء الت�صريح 
يف جرائم القتل« يف احدى دول العامل ، واأثارت ده�صة م�صتمعيه يف ذلك 
فقط، بل  العجيبة  ب�صبب �صدفها  لي�ض  الكثري،  راأوا  اأنهم  ويفرت�ض  احلفل، 
ولتعقيداتها القانونية، فهي ق�صة جرمية قتل غري م�صبوقة، وال ميكن اأن تتكرر 

ب�صهولة مرة اأخرى.
يف 23 مار�ض 1994 بني تقرير ت�صريح جثة املقتول اأنه تويف من طلق ناري 

ال تقراأين قراءة �سطحية 68



يف الراأ�ض، بعد اأن قفز من �صطح بناية مكونة من ع�صرة طوابق، يف حماولة 
لالنتحار، تاركا خلفه ر�صالة يعرب فيها عن ياأ�صه من حياته، واأثناء �صقوطه 
اأ�صابته ر�صا�صة انطلقت من اإحدى نوافذ البناية التي قفز منها، ومل يعلم 
الثامن،  الطابق  مب�صتوى  اأمان  �صبكة  وجود  عليه  النار  اأطلق  من  اأو  املنتحر 
و�صعها عمال ال�صيانة، وكان من املمكن اأن تف�صل خطته يف االنتحار. من 

الفح�ض تبني اأن الطلقة التي اأ�صابته انطلقت من الطابق التا�صع.
وبالك�صف على ال�صقة تبني اأن زوجني من كبار ال�صن يقطنانها منذ �صنوات، 
وقد ا�صتهرا بني اجلريان بكرثة ال�صجار، ووقت وقوع احلادث كان الزوج يهدد 
زوجته باإطالق الر�صا�ض عليها اإن مل ت�صمت، وكان يف حال هيجان �صديد 
امل�صد�ض،  الر�صا�صة من  فانطلقت  الزناد  بحيث �صغط من دون وعي على 
ولكنها مل ت�صب الزوجة بل خرجت من النافذة حلظة مرور ج�صد املقتول 

اثناء االنتحار اأمامها فاأ�صابت يف راأ�صه مقتال!
والقانون ين�ض على اأن »�ض« مدان بجرمية قتل اإن هو قتل »ج« بدال من »ك« 
من النا�ض، وبالتايل فالرجل العجوز هو القاتل، حيث ان �صبكة االأمان كان 
من املمكن اأن تنقذ حياة املقتول من حماولته االنتحار!! وعندما وجهت اىل 
الرجل تهمة القتل غري العمد اأ�صر هو وزوجته على اأنهما دائما ال�صجار، وقال 
اأن امل�صد�ض  بالقتل، وكان يعتقد دائما  انه اعتاد على تهديد زوجته  الزوج 
خال من اأي قذائف، واأنه كان يف ذلك اليوم غا�صبا بدرجة كبرية من زوجته 
ف�صغط على الزناد وحدث ما حدث. بينت التحقيقات تاليا اأن اأحد اأقرباء 
الزوجني �صبق اأن �صاهد ابن اجلاين، اأو القاتل، يقوم قبل اأ�صابيع قليلة بح�صو 
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امل�صد�ض بالر�صا�ض.
عن  املالية  امل�صاعدة  بقطع  قامت  ان  �صبق  اجلاين  زوجة  اأن  اأي�صا  وتبني 
امل�صد�ض  والديه عن طريق ح�صو  بالتاآمر على  قام  االأخري  واأن هذا  ابنهما، 
عن  بالقتل  اأمه  تهديد  عادة  من  اأبوه  عليه  داأب  مبا  عامل  وهو  بالر�صا�ض، 
طريق ذلك امل�صد�ض الفارغ، فاإن نفذ تهديده مرة واحدة ف�صيتخل�ض من اأمه 
واأبيه ب�صربة، اأو ر�صا�صة واحدة. وحيث اأن نية االبن كانت القتل في�صبح 
بالتايل متورطا يف اجلرمية حتى ولو مل يكن هو الذي �صغط على الزناد، اأو 
لقتله  االبن  اإىل  االأب  من  القتل  تهمة  حتولت  وهنا  القتل!  اأداة  ا�صتخدم 
ال�صحية. ولكن ا�صتمرار البحث اأظهر مفاجاأة اأخرى، فاالبن املتهم ات�صح 
هو املنتحر اي املقتول، فهو الذي و�صع الر�صا�صة يف امل�صد�ض ليقوم والده 
اأو�صاعه  تاأخر والده يف تنفيذ وعيده، وب�صبب تدهور  بقتل والدته، وعندما 
املادية قرر االنتحار من �صطح البناية لت�صادفه الر�صا�صة التي اأطلقها والده 
من امل�صد�ض الذي �صبق ان لقمه بالر�صا�صة القاتلة، وبالتايل كان هو القاتل 
وهو القتيل يف الوقت نف�صه، بالرغم من انه مل يكن من اأطلق الر�صا�ض على 

نف�صه، واعتربت الق�صية انتحارا، وعلى هذا االأ�صا�ض اأغلق ملفها.

هذا دليل على تفكك الن�صيج الرتبوي العائلي يف بع�ض الدول التي تدعي 
التقدم واحل�صارة ومثل هذه احلوادث كثرية جدا
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ق�صة رقم )15(
لو انك مكانها !! ماذا فعلت

�صيدة �صابة كانت تنتظر طائرتها فى مطار دوىل كبري
والأنها كانت �صتنتظر كثريا - اإ�صرتت كتابا ً لتقراأ فيه

واإ�صرتت اأي�صا علبة ب�صكويت
بداأت تقراأ كتابها اأثناء اإنتظارها للطائرة

كان يجل�ض بجانبها رجل يقراأ فى كتابه
على  مو�صوعة  كانت  التى  ب�صكويت  قطعة  اأول  ق�صم  فى  بداأت  عندما 

الكر�صى بينها وبني الرجل
فوجئت باأن الرجل بداأ فى ق�صم قطعة ب�صكويت من نف�ض العلبة التى كانت 

هى تاأكل منها
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بداأت هى بع�صبية تفكر اأن تلكمه لكمة فى وجهه لقلة ذوقه
كل ق�صمة كانت تاأكلها هى من علبة الب�صكويت كان الرجل ياأكل ق�صمة 

اأي�صا ً
زادت ع�صبيتها لكنها كتمت فى نف�صها

عندما بقى فى كي�ض الب�صكويت قطعة واحدة فقط نظرت اإليها وقالت فى 
نف�صها

االآن" الذوق  قليل  الرجل  هذا  �صيفعل  "ماذا 
لها  وترك  الن�صف  اأكل  ثم  ن�صفني  اإىل  القطعة  الرجل  ق�صم  لده�صتها 

الن�صف
قالت فى نف�صها "هذا ال يحتمل"

كظمت غيظها اأخذت كتابها وبداأت بال�صعود اإىل الطائرة
عندما جل�صت فى مقعدها بالطائرة فتحت حقيبتها لتاأخذ نظارتها

وفوجئت بوجود علبة الب�صكويت اخلا�صة بها كما هى مغلفة باحلقيبة !!
ـُدمت و�صعرت باخلجل ال�صديد �ص

اأدركت فقط االآن باأن علبتها كانت فى حقيبتها
واأنها كانت تاأكل مع الرجل من علبته هو !!

اأدركت متاأخرة باأن الرجل كان كرميا ً جدا ً معها
وقا�صمها فى علبة الب�صكويت اخلا�صة به بدون اأن يتذمر اأو ي�صتكى !!

واإزداد �صعورها بالعار واخلجل
اأثناء �صعورها باخلجل مل جتد وقت اأو كلمات منا�صبة
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لتعتذر للرجل عما حدث من قلة ذوقها !

هناك دائما  اربعة اأ�سياء ال ميكن اإ�سالحها
1( ال ميكنك اإ�سرتجاع احلجر بعد اإلقائه

2( ال ميكنك اإ�سرتجاع الكلمات بعد نطقها
3( ال ميكن اإ�سرتجاع الفر�سة بعد �سياعها

4( ال ميكن اإ�سرتجاع ال�سباب اأو الوقت بعد اأن مي�سى !
لذلك اعرف كيف تت�سرف
وال ُت�سيع الفر�ض من يديك

وال تت�سرع باإ�سدار القرارات 
واحلكم على االآخرين بغري وجه حق
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ق�صة رقم ) 16(
�صاع العمر بغلطة ..!!

فهد عامر االأحمدي
هناك ق�صة م�صهورة يف االأدب الفرن�صي اعتمدت على واقعة حقيقية حدثت 
يف باري�ض قبل فرتة طويلة.. ورغم اأنني مل اأعد اأذكر االأ�صماء والتفا�صيل اإال 
اأنني اأذكر املغزى واملفارقة – وبالتايل �صمحت لنف�صي باإعادة �صياغتها على 

النحو التايل:
… كانت هناك �صابة جميلة تدعى )�ض( ور�صام �صغري يدعى )ب( ن�صاآ 
الر�صم  موهبة كبرية يف  ميلك  باتريك  وكان  ال�صغرية..  البلدات  احدى  يف 
باري�ض.  اإىل  بالذهاب  ون�صحوه  م�صرقا  م�صتقبال  اجلميع  له  توقع  بحيث 
عا�صمة  اإىل  �صويا  الذهاب  وقررا  اجلميلة  )�ض(  تزوج  الع�صرين  بلغ  وحني 
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ر�صاما  )هو(  �صي�صبح  حيث  البداية  منذ  وا�صحا  طموحهما  وكان  النور.. 
عظيما )وهي( كاتبة م�صهورة. ويف باري�ض �صكنا يف �صقة جميلة وبداآ يحققان 
اهدافهما مبرور االأيام.. ويف احلي الذي �صكنا فيه تعرفت )�ض( على �صيدة 
الثمن  غايل  لوؤلوؤ  عقد  ا�صتعارة  منها  طلبت  يوم  وذات  املع�صر.  لطيفة  ثرية 
حل�صور زفاف يف بلدتها القدمية. ووافقت ال�صيدة الرثية واأعطتها العقد وهي 
عودتهما  بعد  العقد  �صياع  اكت�صفت  )�ض(  ولكن  عليه.  باملحافظة  تو�صيها 

لل�صقة فاأخذت جته�ض بالبكاء 
فيما انهار )ب( من اثر ال�صدمة.. وبعد مراجعة كافة اخليارات قررا �صراء عقد 
جديد لل�صيدة الرثية ميلك نف�ض ال�صكل واملوا�صفات. ولتحقيق هذا الهدف 
باعا كل ما ميلكان وا�صتدانا مبلغا كبريا بفوائد فاح�صة. وب�صرعة ا�صرتيا عقدا 
ان  القدمي. غري  انه عقدها  التي مل ت�صك مطلقا يف  لل�صيدة  واأعاداه  مطابقا 

الدين كان كبريا والفوائد تت�صاعف با�صتمرار
ما  ولت�صديد  قذر..  اإىل غرفة حقرية يف حي  وانتقال  �صقتهما اجلميلة  فرتكا 
البيوت.  يف  خادمة  تعمل  وبداأت  القدمي  حلمها  عن  )�ض(  تخلت  عليهما 
اأما )ب( فرتك الر�صم وبداأ ي�صتغل حماال يف امليناء.. وظال على هذه احلال 
خم�صة وع�صرين عاماً ماتت فيها االحالم و�صاع فيها ال�صباب وتال�صى فيها 
الطموح.. وذات يوم ذهبت )�ض( ل�صراء بع�ض اخل�صروات ل�صيدتها اجلديدة 

وبال�صدفة �صاهدت جارتها القدمية فدار بينهما احلوار التايل :
- عفواً هل انت 0�ض(؟

- نعم، من املده�ض ان تعرفيني بعد كل هذه ال�صنني!!
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- يا اإلهي تبدين يف حالة مزرية، ماذا حدث لك، وملاذا اختفيتما فجاأة!؟
- اتذكرين يا �صيدتي العقد الذي ا�صتعرته منك!؟.. لقد �صاع مني فا�صرتينا 

لك عقدا جديدا بقر�ض ربوي ومازلنا ن�صدد قيمته..
ي�صاوي  ال  مقلدا  عقدا  كان  لقد  عزيزتي؛  يا  تخربيني  ملاذا مل  اإلهي،  يا   -

خم�صة فرنكات!!
هذه الق�صة )املاأ�صاة( تذكرتها اليوم واأنا اأقراأ ق�صة حقيقية من نوع م�صابه.. 
التجار  احد  منزل  على  ل�صو�ض  ثالثة  هجم  1964حني  عام  بداأت  ق�صة 
البداية كانت  ببندقيته االآلية. ومنذ  تنبه لوجودهم فقتلهم جميعهم  الذي 

الق�صية ل�صالح التاجر كونه يف موقف “دفاع عن النف�ض”.
ولكن ات�صح الحقا ان الل�صو�ض الثالثة كانوا اأخوة وكانوا على �صجار دائم 
مع جارهم التاجر. وهكذا اتهمه االدعاء العام باأنه خطط للجرمية من خالل 
التاجر!  اأدرك  وحني  ال�صرقة..  بعذر  قتلهم  ثم  ملنزله  الثالثة  اال�صقاء  دعوة 
ان الو�صع ينقلب �صده اختفى نهائيا عن االنظار وف�صلت حماوالت العثور 

عليه..
- ولكن، اأتعرفون اين اختفى!!؟

.. يف نف�ض املنزل يف قبو ال تتجاوز م�صاحته مرتاً يف مرتين. فقد اتفق مع 
زوجته على االختفاء نهائيا خوفا من االإعدام. كما اتفقا على اإخفاء �صرهما 
الزوجة ماتت  ت�صريب اخلرب للجريان.. ولكن  ال�صغار خ�صية  اطفالهما  عن 
زمن  منذ  تويف  والدهما  ان  معتقدين  االأوالد  كرب  اأ�صهر يف حني  عدة  بعد 
بعيد. وهكذا عا�ض التاجر يف القرب الذي اختاره ملدة �صبعة وثالثني عاما. 
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اأي منها بوجود  اما املنزل فقد �صكنت فيه الحقا ثالث عائالت مل ي�صعر 
التاجر.. فقد كان يخرج خل�صة لتناول الطعام وال�صراب ثم يعود بهدوء مغلقا 
باب القبو.. غري ان التاجر ا�صيب بالربو من جراء الغبار و “الكتمة” وا�صبح 

ي�صعل با�صتمرار. وذات ليلة �صمع رب البيت اجلديد �صعاال
مكبوتا من حتت االر�ض فا�صتدعى ال�صرطة. وحني ح�صرت ال�صرطة تتبعت 

ال�صوت حتى عرثت عليه فدار بينهما احلوار التايل:
- من اأنت وماذا تفعل هنا!!؟

- انا التاجر �صاحب البيت �صابقا واأعي�ض هنا منذ 37عاما )واأخربهم ب�صبب 
اختفائه(!

- يا اإلهي اأال تعلم ماذا ح�صل بعد اختفائك!!؟
- ال.. ماذا ح�صل

- اعرتفت والدة الل�صو�ض باأن اأوالدها خططوا ل�صرقة منزلك فاأ�صدر القا�صي 
فوراً حكما برباءتك!!

كيف ي�ستطيع التاجر تعوي�ض ما فاته ؟
وملاذا مل يقف ب�سرامة امام الباطل ؟

وهذا اال يدل على �سعف الق�ساء؟
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ق�صة رقم )17(
رائعة ق�صة احل�صان

احليوان  بداأ  جافة  ولكنها  عميقة  مياه  بئر  يف  املزارعني  اأحد  ح�صان  وقع 
بال�صهيل …. وا�صتمر هكذا عدة �صاعات 

كان املزارع خاللها يبحث املوقف ويفكر كيف ي�صتعيد احل�صان؟
ومل ي�صتغرق االأمر طوياًل كي يقنع نف�صه باأن احل�صان قد اأ�صبح عجوزاً واأن 
تكلفة ا�صتخراجه تقرتب من تكلفة �صراء ح�صان اآخر هذا اإىل جانب اأن البئر 

جافة منذ زمن طويل وحتتاج اإىل ردمها باأي �صكل.
البئر كي يحل  املزارع جريانه وطلب منهم م�صاعدته يف ردم  نادى  وهكذا 
م�صكلتني يف اآن واحد، التخل�ض من البئر اجلاف ودفن احل�صان وبداأ اجلميع 

باملعاول واجلواريف يف جمع االأتربة والنفايات واإلقائها يف البئر
يف بادئ االأمر، اأدرك احل�صان حقيقة ما يجري
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حيث اأخذ يف ال�صهيل ب�صوت عال ميلوؤه االأمل وطلب النجدة 
وبعد قليل من الوقت انده�ض اجلميع النقطاع �صوت احل�صان فجاأة

وبعد عدد قليل من اجلواريف، نظر املزارع اإىل داخل البئر وقد �صعق ملا راآه
فقد وجد احل�صان م�صغواًل بهز ظهره 

فكلما �صقطت عليه االأتربة يرميها بدوره على االأر�ض
ويرتفع هو مبقدار خطوة واحدة الأعلى وهكذا ا�صتمر احلال
الكل يلقي االأتربة اإىل داخل البئر فتقع على ظهر احل�صان

فيهز ظهره فت�صقط على االأر�ض حيث يرتفع خطوة بخطوة اإىل اأعلى
وبعد الفرتة الالزمة مللء البئر

اقرتب احل�صان لالعلى و قفز قفزة ب�صيطة و�صل بها اإىل خارج البئر ب�صالم
كذلك احلياة تلقي باأوجاعها واأثقالها عليك

كلما حاولت اأن تن�صى همومك فهي لن تن�صاك
و�صوف توا�صل اإلقاء نف�صها

وكل م�صكلة تواجهك يف احلياة هي حفنة تراب
يجب اأن تنف�صهاعن ظهرك حتى تتغلب عليها

وترتفع بذلك خطوة لالأعلى
انف�ض جانبا وخذ خطوة فوقه

لتجد نف�سك يوما على القمة
ال تتوقف وال ت�ست�سلم اأبدا

مهما �سعرت اأن االآخرين يريدون دفنك حيا
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ق�صة رقم )18(
ال�صائق الذي اخترب نف�صه 

ا�صتاذن �صاب ثالثيني من �صاحب املحل ال�صتخدام هاتفه ،
ف�صمح له بذلك 

وبعد ان طلب الرقم املطلوب تكلم ال�صاب 
اىل  بحاجة  بانكم  اعالن  ال�صحف  احدى  قرات يف   ...... عليكم  ال�صالم 
�صائق ووفق �صروط معينة وكلها متوفرة يف فهل باالمكان العمل لديكم....... 
انه اعالن قدمي وان ال�صائق الذي يعمل لديكم يتمتع باخالق ومهارة عالية 
......طيب اعمل مت�صوق حيث اوفر لكم ما حتتاجونه من ال�صوق .......
احلديقة  يف  لديكم  اعمل  ......طيب  وباتقان  بالعمل  يقوم  ال�صائق  نف�ض 
حيث ان يل مهارات يف تنظيف وترتيب احلديقة .....كذلك يقوم ال�صائق 
بهذا العمل وانتم مرتاحون جدا منه ......عفوا اذن ال ن�صيب يل بالعمل 
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لديكم ...�صكرا مع ال�صالمة 
يف هذه االثناء كان �صاحب املحل ي�صتمع اىل املحادثة فرق قلبه على هذا 

ال�صاب وعند خروجه نادى عليه 
ـ يا ولدي انتظر حلظة ...توقف ال�صاب ملتفة اىل �صاحب املحل 

ـ انك تبحث عن عمل وانا لدي فر�صة للعمل حيث انني بحاجة اىل �صخ�ض 
مثلك الوكل اليه بع�ض االعمال اخلا�صة باملحل 

ـ عفوا �صيدي انا ل�صت بحاجة اىل العمل 
ـ عذرا لقد �صمعتك تتحدث يف الهاتف وانت تطلب العمل 

ـ ال بل انني ات�صلت مبن اعمل لديه العلم هل هم را�صون عن عملي ام انه 
يفكر با�صتبدايل ، فاطماأننت انهم را�صون عني 
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ق�صة رقم )19(
�صناعة الغباء

جمموعة من العلماء و �صعوا 5 قرود يف قف�ض واحد
ويف و�صط القف�ض يوجد �صلم و يف اأعلى ال�صلم هناك بع�ض املوز 

اأحد القرود الأخذ املوز ير�ض العلماء باقي القرود  يف كل مرة يطلع 
باملاء البارد

بعد فرتة ب�صيطة اأ�صبح كل قرد يطلع الأخذ املوز، يقوم الباقني مبنعه
و �صربه حتى ال يرن�صون باملاء البارد

املوز على  ال�صلم الأخذ  قرد على �صعود  اأي  يجروؤ  الوقت مل  بعد مدة من 
الرغم من كل االأغراءات خوفا من ال�صرب، 

بعدها قرر العلماء اأن يقوموا بتبديل اأحد القرود اخلم�صة و ي�صعوا مكانه قرد 
جديد
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فاأول �صيء  يقوم به القرد اجلديد اأنه ي�صعد ال�صلم لياأخذ املوز
ولكن فورا االأربعة الباقني ي�صربونه و يجربونه على النزول 

بعد عدة مرات من ال�صرب يفهم القرد اجلديد باأن عليه اأن ال ي�صعد ال�صلم 
مع اأنه ال يدري ما ال�صبب؟

قام العلماء اأي�صا بتبديل اأحد القرود القدامى بقرد جديد
و حل به ما حل بالقرد البديل االأول حتى اأن القرد البديل االأول �صارك 

زمالئه بال�صرب و هو اليدري ملاذا ي�صرب؟ 
و هكذا حتى مت تبديل جميع القرود اخلم�صة االأوائل بقرود جديدة

حتى �صار يف القف�ض خم�صة قرود مل ير�ض عليهم ماء بارد اأبدا
و مع ذلك ي�صربون اأي قرد ت�صول له نف�صه �صعود ال�صلم بدون اأن يعرفوا ما 

ال�صبب
لو فر�صنا ..

و �صاألنا القرود ملاذا ي�صربون القرد الذي ي�صعد ال�صلم؟
اكيد �صيكون اجلواب : ال ندري ولكن وجدنا اآباءنا واأجدادنا له �صاربني

هناك �سيئان ال حدود لهما … العامَل و غباء االأن�سان 
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ق�صة رقم )20(

�سجرة التفاح

ال�صخامة…كان  التفاح يف غاية  بعيد وىل…كان هناك �صجرة  منذ زمن 
هناك طفل �صغري يلعب حول هذه ال�صجرة يوميا…وكان يت�صلق اأغ�صان 
هذه ال�صجرة وياأكل من ثمارها …وبعدها يغفو قليال لينام يف ظلها…كان 

يحب ال�صجرة وكانت ال�صجرة حتب لعبه معها…
مر الزمن… وكرب هذا الطفل…

واأ�صبح ال يلعب حول هذه ال�صجرة بعد ذلك…
يف يوم من االأيام…رجع هذا ال�صبي وكان حزينا…!

فقالت له ال�صجرة: تعال والعب معي…
فاأجابها الولد: مل اأعد �صغريا الألعب حولك…

اأنا اأريد بع�ض اللعب واأحتاج بع�ض النقود ل�صرائها…
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فاأجابته ال�صجرة: اأنا ال يوجد معي اأية نقود!!!
ولكن ميكنك اأن تاأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه ثم حت�صل على النقود 

التي تريدها…
الولد كان �صعيدا للغاية…

عليها  من  ونزل  عليها  التي  التفاح  ثمار  جميع  وجمع  ال�صجرة  فت�صلق 
�صعيدا…

مل يعد الولد بعدها …
كانت ال�صجرة يف غاية احلزن بعدها لعدم عودته…

اأ�صبح  بل  ولدا  يعد  مل  ولكنه  لل�صجرة  الولد  هذا  رجع  يوم  ويف 
رجال…!!!

والعب  تعال  له:  وقالت  لعودته  ال�صعادة  منتهى  يف  ال�صجرة  وكانت 
معي…

فقد  اأخرى  مرة  حولك  الألعب  طفال  اأعد  مل  لها:اأنا  وقال  اأجابها  ولكنه 
اأ�صبحت رجال م�صئوال عن عائلة…واأحتاج لبيت ليكون لهم ماأوى…

هل ميكنك م�صاعدتي بهذا؟
قالت ال�صجرة : اآ�صفة!!!  فاأنا لي�ض عندي لك بيت ولكن ميكنك اأن تاأخذ 

جميع اأفرعي لتبني بها لك بيتا…
فاأخذ الرجل كل االأفرع وغادر ال�صجرة وهو �صعيدا…

وكانت ال�صجرة �صعيدة ل�صعادته وروؤيته هكذا …ولكنه مل يعد اإليها …
واأ�صبحت ال�صجرة حزينة مرة اأخرى…
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ويف يوم حار جدا…
عاد الرجل مرة اأخرى وكانت ال�صجرة يف منتهى ال�صعادة….

فقالت له ال�صجرة: تعال والعب معي…
فقال لها الرجل: اأنا يف غاية التعب وقد بداأت يف الكرب…واأريد اأن اأبحر 

الأي مكان الأرتاح…
فقال لها الرجل: هل ميكنك اإعطائي مركبا…

به  تبحر  اأن  لبناء مركبك…وبعدها ميكنك  اأخذ جزعي  فاأجابته: ميكنك 
اأينما ت�صاء…وتكون �صعيدا…

فقطع الرجل جذع ال�صجرة و�صنع مركبه!!!
ف�صافر مبحرا ومل يعد ملدة طويلة جدا……………………

اأخريا عاد الرجل بعد غياب طويل و�صنوات طويلة جدا……..
ولكن ال�صجرة اأجابت وقالت له : اآ�صفة يا بني احلبيب ولكن مل يعد عندي 

اأي �صئ الأعطيه لك…
وقالت له:ال يوجد تفاح…

قال لها: ال عليك مل يعد عندي اأي اأ�صنان الأق�صمها بها…
مل يعد عندي جذع لتت�صلقه ومل يعد عندي فروع لتجل�ض عليها…

فاأجابها الرجل : لقد اأ�صبحت عجوزا اليوم وال اأ�صتطيع عمل اأي �صئ!!!
فاأخربته : اأنا فعال ال يوجد لدي ما اأعطيه لك…

كل ما لدي االآن هو جذور ميتة…اأجابته وهي تبكي…
فاأجابها وقال لها: كل ما اأحتاجه االآن هو مكان الأ�صرتيح به…
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فاأنا متعب بعد كل هذه ال�صنون…
فاأجابته وقالت له: جذور ال�صجرة العجوز هي اأن�صب مكان لك للراحة…

تعال …تعال واجل�ض معي هنا حتت وا�صرتح معي…
فنزل الرجل اإليها وكانت ال�صجرة �صعيدة به والدموع متالأ ابت�صامتها…

هل تعرف من هي هذه ال�صجرة؟
هي اأمك اأو اأبوك!!!!!!!!!!! 
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ق�صة رقم ) 21(

الع�سفوروالولد

يف حديقة املنزل يجل�ض الولد والوالد ... الولد بيده كتاب يقرا به ....الوالد 
ينظر اىل ولده واالفكار جتول يف خاطره ... بعد ما يقارب ن�صف �صاعة بدا 

التململ على الوالد وانتبه اىل غ�صن ال�صجرة يتحرك ف�صال ولده 
ـ ولدي انظر اىل هذا الغ�صن كيف يتحرك ؟ وما هو �صبب حركته .

نظر الولد اىل الغ�صن فاجاب والده 
ـ انه الع�صفور الذي حرك الغ�صن 

وعاد اىل قراءة كتابه 
دقائق وكرر الوالد نف�ض ال�صوؤال 

واعاد الولد نف�ض االجابة 
دقائق اخرى وكرر الوالد ثالثة نف�ض ال�صوؤال 
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فاجاب الولد بع�صبية انه الع�صفور وال تكرر ال�صوؤال النني من�صغل بالقراءة 
واعطاه  كتاب  وبيده  خرج  حلظات  وبعد  الدار  فدخل  ونه�ض  الوالد  تامل 

لولده بعدما فتحه على �صفحة مق�صودة وقال لولده 
ـ اقرا وب�صوت عال 

ـ ماذا اقرا ؟
اقرا هذه ال�صفحة من مذكراتي 

ـ كنت جال�صا يف احد االيام يف حديقة املنزل وكنت اداعب ولدي الذي 
مل يبلغ الثالثة من عمره وفجاة راى الع�صفور ف�صالني بابا ما هذا؟ فاجبته 
باحلركات و�صوت زقزقة الع�صافري فغ�ض بال�صحك ولدي وكنت �صعيدا اكرث 
منه وانا اراه ي�صحك وكرر ال�صوؤال مرة اخرى وانا اعيد نف�ض حركات الع�صفور 
وزقزقته وعادت �صحكته الرائعة متال وجهه الربيء وكرر ال�صوؤال الكرث من 

ع�صرين مرة ويف كل مرة اجيب بنف�ض االجابة من غري ملل.......
كفى يا ولدي توقف من القراءة 

فاح�ض الولد بخطيئته اجتاه والده فنه�ض من مكانه وقبل را�ض ابيه والدموع 
تنهمر على خديه .

{َفال َتُقْل َلُهَما اأٍُفّ َوال َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْواًل َكِرميًا }
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حكايات يف تطوير الذات

ال�سمك

»طبخة  �صر  منها  لتتعلم  الطبخ  جتيد  لها  �صديقة  زارت  امراأة  ان  يحكى 
ال�صمك« .. واأثناء ذلك الحظت انها تقطع راأ�ض ال�صمكة وذيلها قبل قليها 
من  ذلك  تعلمت  ولكنها  باأنها التعلم  فاأجابتها  ال�صر،  ف�صاألتها عن  بالزيت 
اي�صا  االم  ،لكن  ال�صر  لت�صاألها عن  والدتها  على  وات�صلت  فقامت  والدتها 
قالت انها تعلمت ذلك من اأمها )اجلدة( ،فقامت وات�صلت باجلدة لتعرف 
ال�صر اخلطري ،فقالت اجلدة بكل ب�صاطة: الأن مقالتي كانت �صغرية وال�صمكة 

كبرية عليها...
 )ومغزى الق�صة :ان الب�صر يتوارثون بع�ض ال�صلوكيات ويعظمونها دون ان 

ي�صاألوا عن �صبب حدوثها من االأ�صل( !!
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اأما الق�سة الثانية

وكانت  �صرنقتها،  من  اخلروج  حتاول  فرا�صة  ي�صاهد  وقف  رجل  عن  فهي 
غ�صاء  فق�ض  عليها  فاأ�صفق  تعبت،  وكاأنها  فجاأة  توقفت  ثم  للخروج  ت�صارع 
لكنها  الفرا�صة  خرجت  وفعال   .. اخلروج  على  لي�صاعدها   ! قليال  ال�صرنقة 
�صقطت الأنها كانت �صعيفة ال ت�صتطيع الطريان كونه اأخرجها قبل ان يكتمل 

منو اأجنحتها...

يف  خ�صو�صا  حياتنا  يف  ال�صراعات  ملواجهة  نحتاج  اننا   : الق�صة  )ومغزى 
اأ�صبحنا �صعفاء  اأعباء احلياة واإال  اأقوى وقادرين على حتمل  بدايتها لنكون 

عاجزين( ! 
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اإقراأ و تاأمل

  مهمة جدا !!!!!
وقف بروفي�صور اأمام تالميذه..

ومعه بع�ض الو�صائل التعليمية..
وعندما بداأ الدر�ض ودون اأن يتكلم..

اأخرج عبوة زجاجية كبرية فارغة..
واأخذ ميالأها )بكرات �صغرية(

 ثم �صاأل التالميذ..
هل الزجاجة التي يف يده مليئة اأم فارغة ؟

فاتفق التالميذ على اأنها مليئة..
بالكرات ال�صغرية

فاأخذ �صندوقاً �صغريا من احل�صى..
و�صكبه داخل الزجاجة ...

ثم رجها ب�صده حتى تخلخل احل�صى..
يف امل�صاحات الفارغة بني كرات �صغرية..

ثم �صاألهم ...؟
اإن كانت الزجاجة مليئة ؟
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فاأتفق التالميذ جمدداً على اأنها كذلك..
فاأخذ بعد ذلك �صندوقاً..

�صغرياً من الرمل..
و�صكبه فوق املحتويات يف الزجاجة..

وبالطبع فقد مالأ الرمل باقي الفراغات فيها..
و�صاأل طالبه مره اأخرى..

اإن كانت الزجاجة مليئة ؟
فردوا ب�صوت واحد..

باأنها كذلك ....
اأخرج الربوفي�صور بعدها فنجاناً من القهوة..

 و�صكب كامل حمتواه داخل الزجاجة..
ف�صحك التالميذ من فعلته..

وبعد اأن هداأ ال�صحك..
�صرع الربوفي�صور يف احلديث قائاًل :

االآن اأريدكم اأن تعرفوا ما هي الق�صة..
اإن هذه الزجاجة متثل حياة كل واحد منكم..

وكرات �صغرية .. متثل االأ�صياء ال�صرورية يف حياتك :
دينك ، قيمك ، اأخالقك ، عائلتك ، اأطفالك ،

�صحتك ، اأ�صدقائك.
بحيث لو انك فقدت ))كل �صيء((
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وبقيت هذه االأ�صياء ف�صتبقى حياتك..
مليئة وثابتة..

اأما احل�صى فيمثل االأ�صياء املهمة يف حياتك :
وظيفتك ، بيتك ، �صيارتك..

واأما الرمل فيمثل بقية االأ�صياء..
اأو لنقول: االأمور الب�صيطة والهام�صية..

فلو كنت و�صعت الرمل يف الزجاجة اأواًل..
فلن يتبقى مكان للح�صى اأو لكرات �صغرية..

وهذا ي�صري على حياتك الواقعية كلها..
فلو �صرفت كل وقتك وجهدك على توافه االأمور..

فلن يتبقى مكان لالأمور التي تهمك..
لذا فعليك اأن تنتبه جيدا وقبل كل �صيء لالأ�صياء ال�صرورية..

حلياتك وا�صتقرارك..
واأحر�ض على االنتباه لعالقتك بدينك..
ومت�صكك بقيمك و مبادئك و اأخالقك..

اأمرح مع عائلتك ، والديك ، اأخوتك ، واأطفالك..
قدم هديه ل�صريك حياتك وعرب له عن حبك..

وزر �صديقك دائماً واأ�صاأل عنه..
اأ�صتقطع بع�ض الوقت لفحو�صاتك الطبية الدورية..
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وثق دائما باأنه �صيكون هناك وقت كايف لالأ�صياء االأخرى ......
ودائماً..

اأهتم بالكرات ال�صغرية اأواًل..

فهي االأ�صياء التي ت�صتحق حقاً االهتمام..
حدد اأولوياتك..

فالبقية جمرد ... رمل..
وحني انتهى الربوفي�صور من حديثه..

رفع اأحد التالميذ يده قائاًل:
اأنك مل تبني لنا ما متثله القهوة ؟

))فابت�صم(( الربوفي�صور وقال :
اأنا �صعيد الأنك �صاألت..

اأ�صفت القهوة فقط الأو�صح لكم..
باأنه مهما كانت حياتك مليئة ......
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قف حلظات واقرا هذه الفقرات

هي  له:  وقال  الرجل  اإىل  ال�صالح  فالتفت  ال�صاحلني..  اأحد  رجل  �صتم 
�صحيفتك فامالأها مبا �صئت..

  ال تخجل من اأخطائك                    فاأنت م�صنف من �صمن الب�صر
ولكن اخجل اإذا كررتها                     وادعيت اأنها من فعل القدر

عندما تنمو اأظفارنا.. نقوم بق�ض االأظافر.. وال نقطع اأ�صابعنا..!
وكذلك عندما تزيد م�صاكلنا باالأ�صرة.. يجب اأن نقطع امل�صاكل.. ال اأن نقطع 

عالقاتنا!

97ال تقراأين قراءة �سطحية



لو �صربت طفال �صربة خفيفة واأنت "توبخه" لبكى.. ولو �صربته �صربة اأقوى 
واأنت "متازحه" ل�صحك..

الأن االأمل النف�صي اأ�صد اإيذاء من االأمل اجل�صدي..  الكلمة جترح!
 

من �صجرة واحدة ميكنك اأن ت�صنع مليون عود كربيت.. وميكن لعود كربيت 
واحد اأن يحرق مليون �صجرة..

النا�ض" كل  اأمام  �صورتك  يحرق  واحد  غ�صب  موقف  تدع  "ال 
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اإنتبه! 
اإن الذي ميدحك مبا لي�ض فيك وهو را�ض عنك.. �صيذمك مبا لي�ض فيك 

عندما ي�صخط عليك..
 

حاول اأحد املوظفني اإيهام من حوله اأنه �صخ�ض مهم.. فلما طرق رجل عليه 
يكلم �صخ�صا  باأنه  الهاتف متظاهرا  �صماعة  اإىل حمل  املوظف  �صارع  الباب 

مهما..
فلما دخل الرجل قال له املوظف: "تف�صل اجل�ض ولكن انتظرين حلظة فاأنا 

اأحاول حل بع�ض امل�صاكل.."
وبداأ يتظاهر باأنه يتكلم بالهاتف ملدة دقائق..ثم اأغلق ال�صماعة وقال للرجل: 
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تف�صل ما هو �صبب زيارتك؟
فقال الرجل: "جئت الإ�صالح الهاتف يا اأ�صتاذ"!!

فلنقبل اأنف�صنا كما نحن.. فاإن النا�ض تكره املت�صنع.. 
 

"هوؤالء  باأن عامال فقريا مي�صي خلفه.. فقال الرجل يف نف�صه:  اأح�ض رجل 
ال�صحاذيني دائما يالحقوننا ليطلبوا مزيدا من املال..!"

فقال العامل الفقري للرجل: عفوا يا�صيدي.. حمفظتك �صقطت منك..
باالآخرين" الظن  "فلنح�صن 

 
نحن نعلم اأن للطاولة اأرجل ولكننا نتقبل اأنها ال ت�صري..

نحن نعلم اأن للقلم ري�صة ولكننا نتفهم اأنه ال يطري..
نحن نعلم اأن لل�صاعة عقارب ولكننا متاأكدون اأنها ال تل�صع..

نحن نعلم اأن للباب يدا ولكننا ال نريد منه اأن ي�صافحنا..
بنا..  ي�صعرون  ال  ولكنهم  قلوب  لهم  حولنا  ممن  كثريا  اأن  نعلم  "ونحن 

فلنتقبل ذلك.. اأهم �صي اأن اهلل معنا.
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اأخطاء عبقرية قادت اإىل اكت�سافات علمية هامة 

طريق  عن  واالكت�صافات  االخرتاعات  من  كبري  عدد  اإىل  االإن�صان  تو�صل 
ينتج عن خطئه اكت�صاف  العادي يخطئ لكن ال  فبينما االإن�صان  ال�صدفة، 
اأو اخرتاع، لكن املتميزين يف تفكريهم فينتج عن اأخطائهم اكت�صافات تغري 
وجه العامل، الأنهم بب�صاطة يتبعون هذا اخلطاأ بتفكري ودرا�صة وا�صعتني ملعرفة 

اأ�صباب حدوثه وهذا ما يعرف باخلطاأ العبقري
تاليا فكرة موجزة حول ثالثة اأخطاء ت�صتعر�صها لنا الدكتورة هيا اجلوهر قادت 
اإىل اكت�صاف املحليات ال�صناعية وخطاأ اآخر جنم عنه اخرتاع فرن امليكروويف 

اأما اخلطاأ الثالث فادى اإىل اكت�صاف م�صروب الكوال الغازي.
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كيف مت اكت�ساف املحليات ال�سناعية ) 
ال�سكر ال�سناعي ( ؟

كلية  يف  النهائية  ال�صنة  يف  طالب  كان  بينما 
التولوين  مادة  لتطوير  عمله  منهمكا يف  العلوم 

عام 1879م ونتيجة الن�صغاله طوال الليل جل�ض اإىل املائدة نا�صيا غ�صل يديه 
وهو خطاأ مل يرتكبه من قبل، �صعر باأن اخلبز الذي يتناوله حلو الطعم فنادى 
الطعم  حلو  جتده  تذوقته مل  وعندما  الطعم  حلو  اخلبز  اأن  واأخربها  الطاهية 
عندها فقط اأدرك خطاأه فهو مل يغ�صل يديه من املواد الكيماوية التي يعمل 
اأعطته هذا املذاق  اأن تكون هناك مادة  اأنه ال بد  فيها طوال اليوم فا�صتنتج 
االأحلى من ال�صكر وراح يتذوق جميع املواد التي ا�صتخدمها ذلك اليوم، 
وهكذا اكت�صف مادة ال�صكارين اأول حمل �صناعي عرفه االإن�صان وهي اأحلى 
من ال�صكر بـ 500 �صعف وا�صتخدمت بدال عن ال�صكر يف احلروب حيث 

ي�صعب وجوده

كيف مت اخرتاع فرن امليكروويف ؟

اأما امل�صادفة العجيبة التي نتج عنها ت�صنيع فرن املايكروويف الذي ال يخلو 
منه منزل، التي حدثت للمهند�ض االإجنليزي )بري�ض �صبن�صر( عندما اأدخل 
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يده يف جيبه ليبحث عن �صيء ياأكله بينما كان واقفا بجوار �صمام ي�صغل 
جهاز الرادار اأثناء انهماكه يف �صناعة اأحد اأجهزة الرادار للجي�ض الربيطاين 
عام 1946م ففوجئ باأن ال�صوكوال التي يحتفظ بها يف جيبه قد ذابت رغم 
اأنه يعمل يف غرفة باردة مما اأثار تفكريه، لذا قام بجلب كي�ض من حبوب الذرة 
حبات  اأخذت  معدودة  دقائق  وخالل  االإلكرتوين  ال�صمام  اأمام  وو�صعها 
الذرة يف االنفجار وتناثرت يف اأرجاء املعمل ومل يكتف بذلك بل قام بو�صع 
البي�ض يف اإبريق وعمل فتحة فيه اأمام م�صدر االأ�صعة وما هي اإال ثوان حتى 
اأن موجات  �صبن�صر  هنا علم  الوعاء، ومن  البي�صة خارج  تناثرت حمتويات 
نف�صه  ال�صيء  تفعل  قد  ال�صرعة  بهذه  البي�صة  التي طهت  الق�صرية  الراديو 
اأول فرن ميكروويف وكان بحجم  مع بقية االأطعمة، ويف عام 1953م ظهر 

الثالجة واقت�صر ا�صتخدامه على الفنادق واملطاعم

كيف متت �سناعة �سراب الكوال الغازي ؟

وكان االإهمال �صببا يف ظهور اأ�صهر م�صروب يف العامل 
ال�صيدالين جون  حاول  البداية  ففي  الكوال،  وهو 

بيمبريتون عام 1886م اأن يح�صر �صرابا منع�صا من نبات الكوكا االأمريكي 
والكوال االإفريقي ملن يعانون االإرهاق واالإجهاد وبيع يف ال�صيدليات وعندما 
اأخطاأ البائع ال�صنبور الذي يذيب ال�صراب، فبدال من اأن يذيبه يف املاء اأذابه 

يف املياه الغازية وهكذا ن�صاأ م�صروب الع�صر.
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كلمة ال بد منها

يف  نتفكر  فعندما  الكرام،  مر  متر  اأخطاءكم  تدعوا  ال  القراء  اأعزائي  لذلك 
بدايات االأ�صياء واالكت�صافات جند اأغلبها نتج عن �صرارة اأوقدت فكرة دون 

تخطيط م�صبق

ال تقراأين قراءة �سطحية 104



رَيك م�سِ
البحر

- راِقبنْ   اأفكاَرَك الأنها �صُت�صِبُح اأفَعااًل.
- راِقبنْ   اأفعاَلَك الأنها �صُت�صِبُح عادات.
- راِقبنْ   عاداَتَك الأنها �صُت�صِبُح ِطباعاً.

رَيك. ُد م�صِ - راِقبنْ   ِطباَعَك الأنها �صُتحدِّ
يا ابن اآدم جعلتك يف بطن اأمك،

وغ�صيت وجهك بغ�صاء لئال تنفر من الرحم،
وجعلت وجهك اإىل ظهر اأمك لئال توؤذيك رائحة الطعام ..

وجعلت لك متكاأ عن ميينك ومتكاأ عن �صمالك،
فاأما الذي عن ميينك فالكبد.. واأما الذي عن �صمالك فالطحال،

وعلمتك القيام والقعود يف بطن اأمك .. فهل يقدر على ذلك غريي؟
فلما اأن مّتت مدتك  واأوحيت اإىل امللك باالأرحام اأن يخرجك،

فاأخرجك على ري�صة من جناحه،
ال لك �صن تقطع ... و ال يد تبط�ض....  وال قدم ت�صعى،

فاأنبعث لك عرقني رقيقني يف �صدر اأمك يجريان لبنا خال�صا.
حار يف ال�صتاء و باردا يف ال�صيف،
واألقيت حمبتك يف قلب اأبويك،
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فال ي�صبعان حتى ت�صبع ... و ال يرقدان حتى ترقد،
فلما قوي ظهرك و اأ�صتد اأزرك،
بارزتني باملعا�صي يف خلواتك،

و مل ت�صتحي مني،
ومع هذا

اإن دعوتني اأجبتك،
واإن �صاألتني اأعطيتك،
واإن تبت اإيّل قبلتك،
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هل فكرت يومًا.. قبل اأن توؤديها!!   
ال�سالة

 قبل.......
اأن توؤدي ال�صالة هل فكرت يوماً...

- و اأنت ت�صمع االأذان .....
باأن جبار ال�صموات واالأر�ض يدعوك للقائه يف >ال�صالة< !!!!...

- و اأنت تتو�صاأ....
باأنك ت�صتعد ملقابله ملك امللوك...!!

- واأنت تتجه اإىل امل�صجد ...!!!
باأنك جتيب دعوة العظيم ذي العر�ض املجيد !!!

- واأنت تكرب تكبرية االإحرام !!
باأنك �صتدخل يف مناجاة ربك ال�صميع العليم!!

- واأنت تقراأ �صورة الفاحتة يف ال�صالة !!
باأنك يف حوار خا�ض بينك وبني خالقك ذو القوة املتني !!

- واأنت توؤدي حركات ال�صالة !!
واآخرون  راكعون   ........ املالئكة  من  اهلل  اإال  يعلمها  ال  التي  االإعداد  هناك  باأن 

�صاجدون منذ اأالف ال�صنني !!!
- واأنت ت�صجد !!!!!
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باأن اأعظم واأجمل مكان يكون فيه االإن�صان هو اأن يكون قريباً من ربه الواحد االأحد
- واأنت ت�صلم يف اآخر ال�صالة...!!!

اهلل  اإىل  )ال�صوق   ، الرحيم  الرحمن  مع  القادم  للقائك  �صوقاً  حترتق  باأنك 
ولقائه(،

ن�صيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا ، )امل�صتاأن�ض باهلل(،
جنته يف �صدره ، وب�صتانه يف قلبه ، ونزهته يف ر�صى ربه،

)اأرق القلوب ......قلب يخ�صع هلل ، )واأعذب الكالم ..... ذكر اهلل ، واأطهر 
حب...... احلب يف اهلل ، (ومن وطن قلبه عند ربه(

�سكن و ا�سرتاح

و اإذا اأح�ص�صت ب�صيق وحزن

ردد دائماً )ال اإله اإال اأنت �صبحانك اأين كنت من الظاملني(، هي طب القلوب، 
نورها �صر الغيوب ، ذكرها ميحي الذنوب )ال اإله اإال اهلل(

اللهم ارحم من قراأ هذا املو�صوع برحمتك الوا�صعة يا اهلل ....
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صور تحكي..صور تحكي..



صور تحكي..صور تحكي..





امرأة تحمل امها )كما في الصورة( من محافظة العمارة لحج بيت اهلل الحرام 
وزيارة ابي عبد اهلل الحسين )عليه السالم ( في كربالء المقدسة 
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يتيمة تبكي عند قبر أمها

ال عذر للسليم المعافى اذا لم يصلي
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