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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 وتُعلم
جمموعة ق�ص�ص وخواطر البع�ض منها حقيقي والبع�ض االخر خيايل ولكنها ال
تخلو من حكمة ،،،جمموعة انتقيتها من �صندوق بريدي ومن بع�ض مواقع ال�شبكة
العنكبوتية ومن تاليفي وحررتها بلغة ب�سيطة يفهمها ال�شارع العراقي � ،ضمنت الكتيب
بع�ض ال�صور امل�ؤثرة لتزيد من دغدغة م�شاعر القارئ وجتعله ينظر اىل نف�سه ماذا قدم
الخرته ؟ وهل �سيتغري نحو االف�ضل؟.
بع�ض الق�ص�ص فيها نوع من الطرافة الغاية منها ترطيب اجلو بلطافة ونامل ر�ضا اهلل عز
وجل عن جهدنا املتوا�ضع هذا .
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�إهداء..

اهدي هذا اجلهد اىل كل من �سقط �شهيدا وهو قا�صد احل�سني
(عليه ال�سالم) من االولني واالخرين .

ال تقر�أين قراءة �سطحية

9

ق�صة رقم ()1
�سلمان املحمدي (عليه ال�سالم) يحكي لنا ق�صة
روى عن �سيدنا �سلمان الفار�سي ر�ضوان اهلل و�سالمه عليه �أنه قال :
كنت عند ر�سول اهلل وعنده جماعة من �أ�صحابه � ،إذ وقف �أعرابي من بني
عامر فقال :واهلل يا حممد لقد �آمنت بك من قبل �أن �أراك و�صدقتك من
قبل �أن �ألقاك  ،وقد بلغني عنك �أمر ف�أردت �سماعه منك .
فقال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه واله)  :وما بلغك عني يا �أعرابي ؟
قال  :دعوتنا �إىل �أن ن�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�إىل الإقرار ب�أنك ر�سول اهلل
ف�أجبناك ،
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و�إىل ال�صالة والزكاة وال�صوم واحلج واجلهاد ف�أجبناك  ،ثم مل تر�ض حتى
دعوت النا�س �إىل حب ابن عمك علي وواليته !!! فذلك فر�ض علينا من
الأر�ض �أم اهلل فر�ضه من ال�سماء ؟؟؟
فقال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه واله) :بل اهلل عز وجل فر�ضه من ال�سماء.
قال الأعرابي  :ف�إن كان اهلل عز وجل فر�ضه  ،فحدثني به يا ر�سول اهلل .
فقال النبي (�صلى اهلل عليه واله) يا �أعرابي �إن اهلل �أعطى يف علي خم�س
خ�صال الواحدة منها خري من الدنيا بحذافريها  ،يا �أعرابي �أال �أنبئك
بهن؟؟
قال  :بلى يا ر�سول اهلل .
قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه واله) :كنت يوم بدر جال�سا وقد انق�ضت
الغزاة فهبط علي جربائيل عليه ال�سالم فقال  :يا حممد �إن اهلل تعاىل يقر�ؤك
ال�سالم ويقول لك � :إين �آليت على نف�سي بنف�سي �أ ّال �ألهم حب علي �إال
من �أحببته  ،فمن �أحببته �ألهمته ذلك  ،ومن �أبغ�ضته �ألهمته بغ�ضه وعداوته
.يا �أعرابي �أال �أنبئك بالثانية ؟؟
قال  :بلى يا ر�سول اهلل .
قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه واله) :كنت يوم �أحد جال�سا  ،وقد فرغت
من جهاز عمي حمزة ف�إذا �أنا بجربائيل عليه ال�سالم وقد هبط علي فقال  :يا
حممد اهلل تعاىل يقر�ؤك ال�سالم ويقول لك � :إين فر�ضت ال�صالة وو�ضعتها
عن العليل  ،والزكاة وو�ضعتها عن املع�سر  ،وال�صوم وو�ضعته عن امل�سافر ،
عمن له عذر  ،وفر�ضت والية
واحلج وو�ضعته عن املقرت  ،واجلهاد فو�ضعته ّ
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علي وحمبته على جميع اخللق  ،فلم �أعط �أحدا فيها رخ�صة طرفة عني .ثم
قال  :يا �أعرابي �أال �أنبئك بالثالثة ؟؟؟
قال  :بلى .
فقال النبي (�صلى اهلل عليه واله) :ما خلق اهلل عز وجل �شيئا �إال جعل
له �سيدا  ،فالن�سر �سيد الطيور والثور �سيد البهائم والأ�سد �سيد ال�سباع
و�إ�سرافيل �سيد املالئكة ويوم اجلمعة �سيد الأيام و�شهر رم�ضان �سيد ال�شهور
و�أنا �سيد الأنبياء وعلي �سيد الأو�صياء .
ثم قال  :يا �أعرابي �أال �أنبئك بالرابعة ؟؟؟؟
قال  :بلى يا ر�سول اهلل .
حب علي
قال النبي (�صلى اهلل عليه واله) :يا �أعرابي �إن اهلل عز وجل خلق ّ
�شجرة �أ�صلها يف الدنيا  ،فمن تعلق بغ�صن من �أغ�صانها يف الدنيا �أورده اهلل
اجلنة  ،وبغ�ض علي �شجرة �أ�صلها يف النار و�أغ�صانها يف الدنيا  ،فمن تعلق
بغ�صن من �أغ�صانها يف الدنيا �أورده اهلل النار .
ثم قال  :يا �أعرابي �أال �أنبئك باخلام�سة ؟؟؟؟؟
قال  :بلى يا ر�سول اهلل .
قال (�صلى اهلل عليه واله) � :إذا كان يوم القيامة ي�ؤتى مبنربي فين�صب عن
ميني العر�ش وي�ؤتى مبنرب �إبراهيم عليه ال�سالم فين�صب عن ميني العر�ش  ،يا
�أعرابي والعر�ش له ميينان  ،فمنربي عن ميني ومنرب �إبراهيم عن ميني ثم ي�ؤتى
بكر�سي عال م�شرف فين�صب بني املنربين املعروف بكر�سي الكرامة لعلي
 ،و�أنا عن ميني العر�ش على منربي و�إبراهيم على منربه وعلي على كر�سي
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الكرامة و�أ�صحابي حويل و�شيعة علي حوله  ،فما ر�أيت �أح�سن من حبيب
بني خليلني .
يا �أعرابي � ..أحبب عليا حق حبه  ،فما هبط علي جربائيل �إال �س�ألني عن
علي و�شيعته  ،وال عرج من عندي �إال قال �أقرء مني عليا �أمري امل�ؤمنني عليه
ال�سالم ال�سالم.
فعند ذلك قال الأعرابي � :سمعا وطاعة هلل ولر�سوله والبن عمه علي ابن �أبي
طالب عليه ال�سالم .
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ق�صة رقم ()2
�شاهد عيان يروي احدى كرامات االمام الكاظم
يتحدث الدكتور رافد عالء اخلزاعي عن احدى كرامات االمام الكاظم عليه
ال�سالم مبنا�سبة ا�ست�شهاده يقول رواها يل قا�ضي �صديق عزيز وهو ذو اخالق
جمه يعجز الو�صف عنها وهو من قبيلة امل�سعودي يقول عند مراجعتي
الحدى ق�ضايا املتهمني باالرهاب و�ضع امامي ملف كبري يحتوي على اكرث
من الفي ورقة نتيجة الكتب وقدم �سجن �صاحبها الكرث من ثالث �سنوات
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وبعد قراءة مب�سطة رمى امللف بقوة على املن�ضدة وقلت" ....دروح(اذهب)
حتى الكاظم ميحل م�شكلتك"
وذهبت للنوم وانا اغط بنوم عميق حلمت حلما كاين اريد زيارة االمام
الكاظم اال ان االمام عليه ال�سالم رف�ض زيارتي فذهبت حزينا عند احد
بائعي ال�شاي منكفيا مهموما ق�ص�صت ق�صتي عليه و�سالته عن ال�سبب؟
فيذهب �صاحب ب�سطية ال�شاي للمرقد ويعود
ويقول يل ان االمام يريد منك حل ق�ضية هذا املتهم ،
فا�ستيق�ضت فزعا ياب�س الريق مهموم النف�س وذهبت اىل املحكمة العلم
تفا�صيل الق�ضية فعلمت ان املتهم �صاحب عربة ي�ستعملها لنقل الب�ضائع
والزوار كبار ال�سن وان ال�شهود ال�سريني وعددهم �ستة وكلهم حمالني ومنذ
ثالث �سنوات موقوف بتهمة ادخال عبوات نا�سفة  ،طلبت ح�ضور املتهم ومل
يتحقق اللقاء ب�سبب االجراءات الروتينية وعدت منزعجا للبيت وليتكرر
نف�س احللم ولكن بقوة ويف �صباح اليوم الثاين ار�سلت حار�سي ال�شخ�صي
واحد املحققني جللب املتهم وقد مت جلبه برفقة �ضابط ال�سجن برتبة رائد
واملفاجئة كانت ان املتهم اخر�س وابكم .وبعد طلب مرتجم لال�شارات او
ماي�سمى اللغة الع�صبية للتخاطب  ،علمت انه دافع عربة وحمال..كم حت�صل
يوميا....
اربعني اىل خم�سني الف ومرات بالزيارات مائة الف وح�سب الرزق ...
هل ت�صلي وملتزم بال�صالة؟....
بني بني...
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هل انت متزوج؟...
نعم
وهل انت قمت بادخال العبوات النا�سفة؟.....
ال �سيدي وهل انا ا�سرتزق بربكات االمام وافعل هذه الفعلة ال�شنيعة ...
هل لديك عمل �صالح هل تزور االمام با�ستمرار؟...
ال �سيدي ازوره ا�سبوعيا ومرات ا�صلي يف رواقه....ولكن يف يوم من االيام
طلبت مني �سيدة حتمل طفل الي�صالها اىل البيت حيث كانت حتمل مواد
غذائية وخ�ضروات ,وعندما و�صلنا للبيت قالت تعال اخذ اجرتك من
ج�سدي وا�شارت اىل مفاتنها....ولكني �شاهدت حال بيتها الب�سيط والتعب
النها ت�سكن يف �صريفة م�سقفة و�شاهدت طفلتهاوطفلها فرق قلبي وابيت فعل
القبيح من الزنا معها ونهرتها فبكت فعرفت انها ارملة وان زوجها ا�ست�شهد يف
احدى تفجريات الكاظمية فطلبت منها ان تغت�سل وتاتي معي واخذتها اىل
االمام وطلبت منها ان تق�سم انها حتافظ على �شرفها وال تبيعه بعد االن وانا
�ساعطيها ن�صف ما اح�صل عليه من عملي يف العربانة...وهكذا اعتربتها مثل
اختي ويوميا اعطيها ن�صف ما اح�صل عليه وهي م�ستمرة يف تربية اطفالها
وحتى بعد زواجي عندما ت�سالني زوجتي ملاذا تعطيها اقول لها انها تطلبني
مبلغ كبري من املال وانا اوفيها وحتى بعد �سجني واعطاء العربانة البن عمي
طلبت تق�سيم الوارد( املح�صول )اىل ثالثة اق�سام ثلث لها وثلث لعائلتي
وثلث له وهي كل ع�صرية تذهب لالمام وت�ستنجد به وتدعوا يف �سبيلي.
ار�سل قا�ضينا على ال�شهود ال�سريني وبعد التعمق بالتحقيق ظهر انهم
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يح�سدونه الن كل الزائرين يحبونه النه اخر�س وهو �سريع وله مناف�سة قوية
معه يف العمل...فقررت توديعهم التوقيف ل�شهادتهم الزور..وامرت باطالق
�سراح املتهم فورا و�شاهدته انه عاري القدمني وكان يف غرفتي هدية من
قا�ضي عزيز علي عبارة عن �شحاطة من ال�سودان جلدية من اجللد الطبيعي
فالب�ستها له واعطيته خم�سون الف دينار وقلت له ع�سى ان هذه املرة ي�سمح
يل بالدخول لالمام و�ضحكت,,,,,و�ضحكنا ونحن نردد ال�صلوات على
النبي وال النبي االطهار.
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ق�صة رقم ()3
بهلول يوزع كباب
يف احدى املناطق املزدحمة بال�سكان واملحال التجارية وال�صناعية حيث
تت�صف بكرثة امل�ساجد يف ال�شارع الرئي�سي للمنطقة  .والزال بهلول يتجول
يف ال�شارع الرئي�سي للمنطقة املكتظ بالنا�س والدراجات ب�صنفيها الهوائية
والنارية مترق بني النا�س بل وتت�سابق معهم .
واثناء جتواله يف ال�شارع فاذا براكب دراجة هوائية ي�صطدم ببهلول وي�سقط
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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 �سقط منك �شيء
فرجع �صاحب الدراجة وقال ما هو ؟
فقال بهلول ان بحثت عنه �سوف لن جتده
فقال ما هو ؟
قال لقد �سقطت اخالقك ،
فا�ستحى من ت�صرفه وقفل راجعا وترك بهلول يتجول يف ال�شارع واذا باذان
الظهر يرفع فنظر اىل اجلوامع فوجدها خالية تقريبا من امل�صلني ونظر اىل
النا�س فوجدهم ميار�سون مهنتهم من غري مباالة لالذان
فقال لهم بهلول  :مل مل ت�صلون؟
قالوا  :ال ن�ستطيع ترك حمالتنا خوفا من ال�سرقة كما وان �صعوبة اغالق
املحل الن اكرث من ن�صف حمتويات املحل معرو�ضة يف ال�شارع متجاوزة
على طريق املارة والجل ذلك فانهم ال ي�ستطيعون اداء ال�صالة يف وقتها ،
وا�صحاب املطاعم كذلك يجهزون زبائنهم بالطعام.
واما النا�س املارة فال تتوقف لل�صالة  ،فا�ستغرب احلال ،هل هذا حقا ما
يحدث يف هذه املنطقة ؟!!! .
وقبل موعد اذان املغرب بن�صف �ساعة جاء بهلول اىل نف�س ال�شارع ودخل
يف احد املطاعم وا�شرتى منه ع�شر نفرات كباب وطلب منه ان يجهزه بها عند
انتهاء اذان املغرب مبا�شرة  ،وفعال حاملا انتهى االذان
نادى بهلول يف ال�شارع طعام ع�شاء جمانا
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فاجتمع النا�س حوله ا�صحاب املحالت تركوا ما يف يدهم من عمل بل
وتركوا حمالتهم من غري رقابة والنا�س املارة توقفوا عند باب املطعم غري
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�ضل من الربكة االلهية عندما تقيمون ال�صالة عند
االذان وهنا خم�سة جوامع بحيث العذر ملن يقول المكان لل�صالة  ،وانتم
املارة لو دخلتم �أي جامع لل�صالة فانها ال تاخذ من وقتكم اكرث من ع�شر
دقائق فهل وقتكم اثمن من وقت ال�صالة؟ !!!
قال �أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)( :لو يعلم امل�صلي ما يغ�شاه من
جالل اهلل ،ما �سره ان يرفع ر�أ�سه من ال�سجود) ..وقال ال�صادق
(عليه ال�سالم)�( :إذا قام امل�صلي �إىل ال�صالة ،نزلت عليه
الرحمة من �أعنان ال�سماء �إىل الأر�ض ،وح ّفت به املالئكة،
وناداه ملك :لو يعلم هذا امل�صلي ،ما يف ال�صالة ما انفتل)!..

19

ال تقر�أين قراءة �سطحية

20

ق�صة رقم ()4
بهلول ال يلتزم بوعده!!!
بعد انتهائه من �صالة املغرب بقي بهلول جال�سا يف امل�سجد ينظر اىل امل�صلني
الذين يقيمون �صالتهم فهذا بقال واخر �سماك وجنار وحداد وك�سبة وغري
ذلك وكل من ينهي �صالته يقول له بهلول انتظر لدي خرب لكم يفرحكم
وبعد ان انهى اجلميع �صالتهم
قال لهم بهلول :لقد حجزت لكم موعد مع املحافظ لغر�ض لقائه وطرح
م�شاكلكم عليه ع�سى ولعل ي�ستجيب لها ويحلها فا�ستب�شر اجلميع خريا
قالو له  :متى املوعد؟
قال بهلول :غدا �صباحا ال�ساعة الثامنة وعليكم �ضبط املوعد فلو تاخرمت فان
املحافظ �سيخرج ملتابعة هموم النا�س على ار�ض الواقع !!!!
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ف�سالوا بهلول :اين املوعد؟
فقال لهم بهلول :انتم جتمعوا يف باب اجلامع وانا ا�ستبقكم �إىل بناية املحافظ
حتى ارتب اللقاء ويف ال�ساعة الثامنة �ستجدوين عند الباب انتظركم وعليه
مت االتفاق .
بهلول يجل�س على الر�صيف �أمام باب البناية وال�ساعة الثامنة �إال ربع و�إذا
باجلماعة مقبلني عليه فتظاهر انه ال يعرفهم فلما و�صلوا له و�سلموا عليه
قالوا له :لقد جئناك قبل املوعد
قال بهلول :واي موعد ؟
قالوا له  :املوعد الذي اتفقنا عليه بالأم�س
قال بهلول :انا مل اتفق معكم ولكن مع غريكم ،
قالوا  :عجبا امل تطلب منا التجمع بعد �صالة املغرب وعر�ضت علينا اللقاء
مع املحافظ ؟
قال بهلول :نعم هذا الذي اتفقت عليه ولكن باالم�س كانوا الذين اتفقت
معهم احدهم �سماك رائحة ال�سمك مبالب�سه واالخر �صاحب مطعم كل
مالب�سه ملطخة بالدهن واخر مالب�سه ممزقة واخر قدماه مت�سخة واخر رائحة
الق�صابة يف ج�سده واليوم ال يوجد بينكم من كان ي�شبه هندامه بالأم�س
فال�سماك يرتدي القاط و�صاحب املطعم ال�صاية والعباية واالخر بد�شدا�شته
الترتون وجميعكم تفوح منه عطر تريوز حممدي فلماذا غريمت مالب�سكم ؟
قالوا :او هل تريدنا ان نقابل املحافظ مبالب�سنا املت�سخة ؟!!!
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وقف بهلول هنيهة مطرقا برا�سه اىل االر�ض ثم رفع را�سه وقال من االف�ضل..
اهلل عز وجل ام املحافظ ؟ قالوا له ماذا تق�صد من �س�ؤالك هذا ؟ قال باالم�س
واثناء ت�أديتكم ال�صالة التي هي عبارة عن لقائكم مع اهلل عز وجل مل تلتفتوا
اىل مالب�سكم واىل رائحتكم واقدامكم املت�سخة وانتم امام اهلل عز وجل
وامل�ضمونة رحمته واليوم لديكم لقاء مع املحافظ لب�ستم اف�ضل مالب�سكم
على امل ان يلتفت اليكم ليحل م�شاكلكم وهذا امر مي�ؤو�س منه  ،فمن هو
احق بان تظهروا له نظافتكم و�شكلكم اجلميل هذا ؟ نعم انا اعلم ان بع�ضكم
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�شاهد ثوبه مرطب عند خروجه اىل ال�صالة حيث كان يغت�سله
حتى يظهر باف�ضل �صورة وعندما يتطلب االمر خروجه فيلب�س
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
يف �صباح يوم ربيعي ...وال�شم�س الدافئة......تن�ساب �إىل مكتب رجل
الأعمال العجوز......والرئي�س التنفيذي لل�شركة التي ميلكها....اتخذ قرارا
بالتنحي عن من�صبه و�إعطاء الفر�صة للدماء ال�شابة اجلديدة ب�إدارة �شركته
مل يرد �أن يوكل بهذه املهمة لأحد �أبنائه �أو �أحفاده وقرر اتخاذ قرار خمتلف
ا�ستدعى كل امل�سئولني التنفيذيني ال�شباب �إىل غرفة االجتماع والقي
بالت�صريح القنبلة
لقد حان الوقت بالن�سبة يل للتنحي واختيار الرئي�س التنفيذي القادم من
بينكم
ت�سمر اجلميع يف ذهول
وا�ستمر قائال ...
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�ستخ�ضعون الختبار عملي وتعودون بنتيجتها يف نف�س هذا اليوم من العام
القادم ويف نف�س هذه القاعة واالختبار �سيكون التايل:
�سيتم توزيع البذور النباتية التالية التي �أتيت بها خ�صي�صا من حديقتي
اخلا�صة
و�سي�ستلم كل واحد منكم بذرة واحدة فقط يجب عليكم �أن تزرعوها وتعتنوا
بها عناية كاملة طوال العام ومن ي�أتيني بنبتة �صحية تفوق ما لدى الآخرين
�سيكون هو ال�شخ�ص امل�ستحق لهذا املن�صب الهام
كان بني احل�ضور �شاب يدعي حممد و�ش�أنه �ش�أن الآخرين ا�ستلم بذرته وعاد
�إىل منزله واخرب زوجته بالق�صة
�أ�سرعت الزوجة بتح�ضري الوعاء والرتبة املالئمة وال�سماد ومت زرع البذرة
وكانا كل يوم ال ينفكان عن متابعة البذرة واالعتناء بها جيدا
بعد مرور ثالثة �أ�سابيع بد�أ اجلميع يف احلديث عن بذرته التي منت
وترعرعت
ما عدا حممد الذي مل تنمو بذرته رغم كل اجلهود التي بذلها
مرت �أربعة �أ�سابيع  ،ومرت خم�سة �أ�سابيع وال �شيء بالن�سبة ملحمد
مرت �ستة �أ�شهر – واجلميع يتحدث عن املدى التي و�صلت �إليه بذرته من
النمو ..وحممد �صامت ال يتحدث
و�أخريا �أزف املوعد
قال حممد لزوجته ب�أنه لن يذهب االجتماع بوعاء فارغ
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ولكنها قالت علينا �أن نكون �صادقني ب�شان ما حدث
وكان يعلم يف قراره نف�سه ب�أنها على حق
ولكنه كان يخ�شى من �أكرث اللحظات احلرجة التي �سيواجهها يف حياته
و�أخريا اتخذ قراره بالذهاب بوعائه الفارغ رغم كل �شيء
وعند و�صوله انبهر من �أ�شكال و�أحجام النباتات التي كانت على طاولة
االجتماع يف القاعة كانت يف غاية اجلمال والروعة ،ت�سلل يف هدوء وو�ضع
وعائه الفارغ على الأر�ض وبقى واقفا منتظرا جميء الرئي�س مع جميع
احلا�ضرين كتم زمالئه �ضحكاتهم والبع�ض �أبدى �أ�سفه من املوقف املحرج
لزميلهم
و�أخريا اطل الرئي�س ودخل الغرفة مبت�سما
عاين الزهور التي منت و�أخذت �أ�شكال رائعة ومل تفارق الب�سمة �شفتيه
ويف الوقت الذي بد�أ الرئي�س يف الكالم م�شيدا مبا ر�آه مهنئا اجلميع على هذا
النجاح الباهر الذي حققوه
توارى حممد يف �آخر القاعة وراء زمالئه املبتهجني الفرحني
قال الرئي�س يا لها من زهور ونباتات جميلة ورائعة
اليوم �سيتم تكرمي �أحدكم و�سي�صبح الرئي�س التنفيذي القادم
ويف هذه اللحظة الحظ الرئي�س حممد ووعائه الفارغ
ف�أمر املدير املايل �أن ي�ستدعي حممد �إىل املقدمة
هنا �شعر حممد بالرعب وقال يف نف�سه بالت�أكيد �سيتم طردي اليوم الين
الفا�شل الوحيد يف القاعة
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عند و�صول حممد �س�أله الرئي�س ماذا حدث للبذرة التي �أعطيتك �إياها
ق�ص له ما حدث له بكل �صراحة وكيف ف�شل رغم كل املحاوالت احلثيثة
كان اجلميع يف هذه اللحظة قائما ينظر ما الذي �سيح�صل فطلب منهم
الرئي�س اجللو�س ما عدا حممد
ووجه حديثه �إليهم قائال :رحبوا بالرئي�س التنفيذي املقبل حممد
جرت هم�سات وهمهمات واحتجاجات يف القاعة
كيف ميكن �أن يكون هذا
وتابع الرئي�س قائال  :يف العام املا�ضي كنا هنا معا و�أعطيتكم بذورا لزراعتها
و�إعادتها �إىل هنا اليوم  ،ولكن ما كنتم جتهلونه هو �أن البذور التي �أعطيتكم
�إياها كانت بذور فا�سدة ومل تكن بالإمكان لها �أن تنمو �إطالقا
جميعكم �أتيتم بنباتات رائعة وجميلة جميعكم ا�ستبدل البذرة التي �أعطيتها
له الي�س كذلك ؟
حممد كان الوحيد ال�صادق والأمني والذي �أعاد نف�س البذرة التي �أعطيته
�إياها قبل عام م�ضى وبناء عليه مت اختياره كرئي�س تنفيذي ل�شركتي
�إذا زرعت الأمانة ف�ستح�صد الثقة
�إذا زرعت الطيبة ف�ستح�صد الأ�صدقاء
�إذا زرعت التوا�ضع ف�ستح�صد االحرتام
�إذا زرعت املثابرة ف�ستح�صد الر�ضا
�إذا زرعت التقدير ف�ستح�صد االعتبار
�إذا زرعت االجتهاد ف�ستح�صد النجاح

ال تقر�أين قراءة �سطحية

�إذا زرعت الإميان ف�ستح�صد الطم�أنينة
لذا كن حذرا اليوم مما تزرع لتح�صد غدا
وعلى قدر عطائك يف احلياة ت�أتيك ثمارها
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ق�صة رقم ()6
امتحان غريب
ُ
تالميذه
كان هناك مد ّر�س جمتهد ُي ّقدر التعليم حق قدره ،يريد �أن يخترب
اختبارهم الدوري عندما حان موعده؛ ولكنه �أقدم على فكرة غريبة وجديدة
لهذا االختبار.
فهو مل ُيج ِر اختباراً عادياً وتقليدياً بالطرق التحريرية املتعارف عليها ،وال
بالأ�ساليب ال�شفهية امل�ألوفة؛ فقد قال لطلبته :
�إنه ح�ضر ثالثة مناذج لالمتحان ،ينا�سب كل منوذج منها م�ستوى معيناً
للطلبة.
النموذج الأول للطالب املتميزين الذين يظنون يف �أنف�سهم �أنهم �أ�صحاب
م�ستوى رفيع ،وهو عبارة عن �أ�سئلة �صعبة.
النموذج الثاين للطالب متو�سطي امل�ستوى الذي يعتقدون �أنهم غري قادرين
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�إال على ّ
حل الأ�سئلة العادية التي ال تطلب مقدرة خا�صة � ،أو مذاكرة
مكثّفة.
يخ�ص �ضعاف امل�ستوى ممن يرون �أنهم حمدودي الذكاء� ،أو
النموذج الثالث ّ
غري م�ستعدين للأ�سئلة ال�صعبة� ،أو حتى العادية نتيجة �إهمالهم وان�شغالهم
عن الدرا�سة.
تعجب التالميذ من �أ�سلوب هذا االختبار الفريد من نوعه ،والذي
وبعد �أن ّ
مل يتعودوا عليه طوال مراحل درا�ستهم املختلفة راح كل منهم يختار ما
ينا�سبه من ورقات الأ�سئلة  ،وتباينت االختيارات.
 عدد حمدود منهم اختار النماذج التي حتتوي على الأ�سئلة ال�صعبة. وعدد �أكرب منهم بقليل تناول الورقة اخلا�صة بالطالب العادي. وبقية الطالب ت�سابقوا للح�صول على الوريقات امل�صممة للطالبال�ضعاف.
وقبل �أن نعرف معاً ما حدث يف هذا االختبار العجيب �أ�س�ألك :
ُترى �أي منوذج كنت �ستختار لو كنت �أحد طالب ذلك الف�صل ؟
وبد�أوا حل االختبار ؛ ولكنهم كانوا يف حرية من �أمرهم ،فبع�ض الطالب
الذين اختاروا الأ�سئلة ال�صعبة� ،شعروا ب�أن الكثري من الأ�سئلة لي�ست
بال�صعوبة التي توقعوها !
�أما الطالب العاديني ؛ فقد ر�أوها بالفعل �أ�سئلة عادية قادرين على ّ
حل
�أغلبها ،ومت ّنوا من داخلهم لو �أنهم طلبوا الأ�سئلة الأ�صعب؛ فرمبا جنحوا يف
حلها هي الأخرى.
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�أما ال�صدمة احلقيقية ؛فكانت من ن�صيب �أولئك الذين اختاروا الأ�سئلة
الأ�سهل؛ فقد كانت هناك �أ�سئلة ال يظنون �أبداً �أنها �سهلة.
وقف املدر�س يراقبهم ،وير�صد ردود �أفعالهم ،وبعد �أن انتهى الوقت املحدد
لالختبار ،جمع �أوراقهم ،وو�ضعها �أمامه ،و�أخربهم ب�أنه �س ُيح�صي درجاتهم
�أمامهم الآن .
ُده�ش التالميذ من ذلك الت�صريح؛ فالوقت املتبقي من احل�صة ال يكفي
لت�صحيح ثالث �أو �أربع ورقات؛ فما بالك ب�أوراق الف�صل كله ؟ !
وا�شتدت ده�شتهم وهم يرون مع ّلمهم ينظر �إىل ا�سم الطالب على الورقة وفئة
الأ�سئلة هل هي للم�ستوى الأول �أو الثاين �أو الثالث ،ثم يكتب الدرجة
التي ي�ستحقها.
ومل يفهم الطلبة ما يفعل املعلم ،وبقوا �صامتني متعجبني ،ومل ُيطل عجبهم؛
ف�سرعان ما انتهى الأ�ستاذ من عمله ،ثم التفت �إليهم ليخربهم بعدد من
املفاج�آت غري املتوقع.
�أف�شى لهم الأ�ستاذ �أ�سرار ذلك االختبار:
 ف�أول �س ّر �أو مفاج�أة ،متثّلت يف �أن مناذج هذا االختبار كلها مت�شابهة ،واليوجد اختالف يف الأ�سئلة.
 �أما ثاين الأ�سرار �أو املفاج�أت؛ فكانت يف منح َمن اختاروا الأوراق التياعتقدوا �أنها حتتوي على �أ�سئلة �أ�صعب من غريها درجة االمتياز ،و�أعطى من
تناول ما ظنوا �أنها �أ�سئلة عادية الدرجة املتو�سطة� ،أما من ح�صل على الأ�سئلة
التي فكروا يف كونها �سهلة وب�سيطة فقد ح�صل على درجة �ضعيف
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وبعد �أن َفغَر �أغلب الطالب �أفواههم ده�شة واعرتا�ضاً ،وعلى وجه اخل�صو�ص
�أ�صحاب الأ�سئلة العادية وال�سهلة ،راحوا يت�أملون كالم الأ�ستاذ وتبينّ لهم
مق�صده.
و� ّأكد هذا املدر�س هذا املق�صد ،عندما �أعلن لهم ب�أنه مل يظلم �أحداً منهم؛
ولكنه �أعطاهم ما اختاروا هم لأنف�سهم؛ فمن كان واثقاً يف نف�سه ويف ا�ستذكاره
طلب الأ�سئلة ال�صعبة؛ فا�ستحق العالمات النهائية.
ومن كان ّ
ي�شك يف �إمكانياته ويعرف �أنه مل يذاكر طوي ًال؛ فقد اختار لنف�سه
الأ�سئلة العادية؛ فح�صل على العالمة املتو�سطة.
�أما الطالب ال�ضعاف املهملني الذين يرون يف �أنف�سهم الت�شتت نتيجة
لهروبهم من الرتكيز يف املحا�ضرة �أو احل�صة ،ثم جتاهل مذاكرة الدرو�س؛
فه�ؤالء فرحوا بالأ�سئلة ال�سهلة؛ فلم ي�ستحقوا �أكرث من درجة �ضعيف.
وهكذا هي اختبارات احلياة
فكما تع ّلم ه�ؤالء الطلبة در�ساً �صعباً ،من هذا االختبار العجيب ،عليك �أنت
�أي�ضاً �أن تعلم �أن احلياة ُتعطيك على قدر ما ت�ستعد لها ،وترى يف نف�سك
قدرات حقيقية على النجاح.
و�أن الآخرين � -سواء �أكانوا �أ�ساتذة �أو ر�ؤ�ساء عمل �أو حتى �أ�صدقاء ومعارف
لن يعطوك �أبداً �أكرث مما تعتقد �أنك ت�ستحق .
ف�إذا �أردت �أن حت�صل على �أعلى الدرجات يف �سباق احلياة ؛ فعليك
�أن تكون م�ستعد ًا لطلب �أ�صعب االختبارات دون خوف �أو اهتزاز
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للثقة.
فهل �أنت جاهز لالختبارات ال�صعبة� ،أم �أنك �س ُت ّ
ف�ضل �أن حت�صل على
درجة �ضعيف ؟
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ق�صة رقم ()7
املعلمة واليتيم ( ق�صة حقيقية )
حني وقفت املعلمة �أمام ال�صف اخلام�س يف �أول يوم ت�ست�أنف فيه الدرا�سة،
و�ألقت على م�سامع التالميذ جملة لطيفة جتاملهم بها ،نظرت لتالميذها
وقالت لهم� :إنني �أحبكم جميعاً ،هكذا كما يفعل جميع املعلمني واملعلمات،
ولكنها كانت ت�ستثني يف نف�سها تلميذاً يجل�س يف ال�صف الأمامي ،يدعى
تيدي �ستودارد.
لقد راقبت ال�سيدة توم�سون الطفل تيدي خالل العام ال�سابق ،والحظت
�أنه ال يلعب مع بقية الأطفال ،و�أن مالب�سه دائماً مت�سخة ،و�أنه دائماً يحتاج
�إىل حمام ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يبدو �شخ�صاً غري مبهج ،وقد بلغ الأمر �أن ال�سيدة
توم�سون كانت جتد متعة يف ت�صحيح �أوراقه بقلم �أحمر عري�ض اخلط ،وت�ضع
عليها عالمات  xبخط عري�ض ،وبعد ذلك تكتب عبارة "را�سب" يف �أعلى
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تلك الأوراق.
ويف املدر�سة التي كانت تعمل فيها ال�سيدة توم�سون ،كان يطلب منها مراجعة
ال�سجالت الدرا�سية ال�سابقة لكل تلميذ ،فكانت ت�ضع �سجل الدرجات
اخلا�ص بتيدي يف النهاية .وبينما كانت تراجع ملفه فوجئت ب�شيء ما!!
لقد كتب معلم تيدي يف ال�صف الأول االبتدائي ما يلي" :تيدي طفل ذكي
ويتمتع بروح مرحة� .إنه ي�ؤدي عمله بعناية واهتمام ،وبطريقة منظمة ،كما �أنه
يتمتع بدماثة الأخالق".
وكتب عنه معلمه يف ال�صف الثاين" :تيدي تلميذ جنيب ،وحمبوب لدى
زمالئه يف ال�صف ،ولكنه منزعج وقلق ب�سبب �إ�صابة والدته مبر�ض ع�ضال ،مما
جعل احلياة يف املنزل ت�سودها املعاناة وامل�شقة والتعب".
�أما معلمه يف ال�صف الثالث فقد كتب عنه" :لقد كان لوفاة �أمه وقع �صعب
عليه ..لقد حاول االجتهاد ،وبذل �أق�صى ما ميلك من جهود ،ولكن والده
مل يكن مهتماً ،و�إن احلياة يف منزله �سرعان ما �ست�ؤثر عليه �إن مل تتخذ بع�ض
الإجراءات".
بينما كتب عنه معلمه يف ال�صف الرابع" :تيدي تلميذ منطو على نف�سه ،وال
يبدي الكثري من الرغبة يف الدرا�سة ،ولي�س لديه الكثري من الأ�صدقاء ،ويف
بع�ض الأحيان ينام �أثناء الدر�س".
وهنا �أدركت ال�سيدة توم�سون امل�شكلة ،ف�شعرت باخلجل واال�ستحياء من
نف�سها على ما بدر منها ،وقد ت�أزم موقفها �إىل الأ�سو�أ عندما �أح�ضر لها
تالميذها هدايا عيد امليالد ملفوفة يف �أ�شرطة جميلة وورق براق ،ما عدا
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تيدي .فقد كانت الهدية التي تقدم بها لها يف ذلك اليوم ملفوفة ب�سماجة
وعدم انتظام ،يف ورق داكن اللون ،م�أخوذ من كي�س من الأكيا�س التي
تو�ضع فيها الأغرا�ض من بقالة ،وقد ت�أملت ال�سيدة توم�سون وهي تفتح هدية
تيدي ،وانفجر بع�ض التالميذ بال�ضحك عندما وجدت فيها عقداً م�ؤلفاً من
ما�سات مزيفة ناق�صة الأحجار ،وقارورة عطر لي�س فيها �إال الربع فقط ..ولكن
�سرعان ما كف �أولئك التالميذ عن ال�ضحك عندما رَّعبت ال�سيدة توم�سون
عن �إعجابها ال�شديد بجمال ذلك العقد ثم لب�سته على عنقها وو�ضعت
قطرات من العطر على مع�صمها .ومل يذهب تيدي بعد الدرا�سة �إىل منزله
يف ذلك اليوم .بل انتظر قلي ًال من الوقت ليقابل ال�سيدة توم�سون ويقول
لها� :إن رائحتك اليوم مثل رائحة والدتي! !
وعندما غادر التالميذ املدر�سة ،انفجرت ال�سيدة توم�سون يف البكاء ملدة
�ساعة على الأقل ،لأن تيدي �أح�ضر لها زجاجة العطر التي كانت والدته
ت�ستعملها ،ووجد يف معلمته رائحة �أمه الراحلة! ،ومنذ ذلك اليوم توقفت
عن تدري�س القراءة ،والكتابة ،واحل�ساب ،وبد�أت بتدري�س الأطفال املواد
كافة "معلمة ف�صل" ،وقد �أولت ال�سيدة توم�سون اهتماماً خا�صاً لتيدي،
وحينما بد�أت الرتكيز عليه بد�أ عقله ي�ستعيد ن�شاطه ،وكلما �شجعته كانت
ا�ستجابته �أ�سرع ،وبنهاية ال�سنة الدرا�سية� ،أ�صبح تيدي من �أكرث التالميذ
متيزاً يف الف�صل ،و�أبرزهم ذكاء ،و�أ�صبح �أحد التالميذ املدللني عندها.
وبعد م�ضي عام وجدت ال�سيدة توم�سون مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي،
يقول لها فيها�" :إنها �أف�ضل معلمة قابلها يف حياته".
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م�ضت �ست �سنوات دون �أن تتلقى �أي مذكرة �أخرى منه .ثم بعد ذلك
كتب لها �أنه �أكمل املرحلة الثانوية ،و�أحرز املرتبة الثالثة يف ف�صله ،و�أنها حتى
الآن مازالت حتتل مكانة �أف�ضل معلمة قابلها طيلة حياته.
وبعد انق�ضاء �أربع �سنوات على ذلك ،تلقت خطاباً �آخر منه يقول لها فيه:
"�إن الأ�شياء �أ�صبحت �صعبة ،و�إنه مقيم يف الكلية ال يربحها ،و�إنه �سوف
يتخرج قريباً من اجلامعة بدرجة ال�شرف الأوىل ،و�أكد لها كذلك يف هذه
الر�سالة �أنها �أف�ضل و�أحب معلمة عنده حتى الآن".
وبعد �أربع �سنوات �أخرى ،تلقت خطاباً �آخر منه ،ويف هذه املرة �أو�ضح لها �أنه
بعد �أن ح�صل على درجة البكالوريو�س ،قرر �أن يتقدم قلي ًال يف الدرا�سة،
و�أكد لها مرة �أخرى �أنها �أف�ضل و�أحب معلمة قابلته طوال حياته ،ولكن هذه
املرة كان ا�سمه طوي ًال بع�ض ال�شيء ،دكتور ثيودور �إف� .ستودارد!!
مل تتوقف الق�صة عند هذا احلد ،لقد جاءها خطاب �آخر منه يف ذلك الربيع،
يقول فيه�" :إنه قابل فتاة ،و�أنه �سوف يتزوجها ،وكما �سبق �أن �أخربها ب�أن
والده قد تويف قبل عامني ،وطلب منها �أن ت�أتي لتجل�س مكان والدته يف
حفل زواجه ،وقد وافقت ال�سيدة توم�سون على ذلك" ،والعجيب يف الأمر
�أنها كانت ترتدي العقد نف�سه الذي �أهداه لها يف عيد امليالد منذ �سنوات
طويلة م�ضت ،والذي كانت �إحدى �أحجاره ناق�صة ،والأكرث من ذلك �أنه
ت�أكد من ّ
تعطرها بالعطر نف�سه الذي َذ ّكر ُه ب�أمه يف �آخر عيد ميالد!!
واحت�ضن كل منهما الآخر ،وهم�س (دكتور �ستودارد) يف �أذن ال�سيدة
توم�سون قائ ًال لها� ،أ�شكرك على ثقتك ّيف ،و�أ�شكرك �أجزل ال�شكر على �أن
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جعلتيني �أ�شعر ب�أنني مهم ،و�أنني ميكن �أن �أكون مربزاً ومتميزاً.
فردت عليه ال�سيدة توم�سون والدموع متلأ عينيها� :أنت خمطئ ،لقد كنت
�أنت من علمني كيف �أكون معلمة مربزة ومتميزة ،مل �أكن �أعرف كيف
�أع ِّلم ،حتى قابلتك.
(تيدي �ستودارد هو الطبيب ال�شهري الذي لديه جناح با�سم مركز "�ستودارد"
لعالج ال�سرطان يف م�ست�شفى ميثودد�ست يف دي�س مونتي�س والية �أيوا
بالواليات املتحدة الأمريكية ،ويعد من �أف�ضل مراكز العالج لي�س يف الوالية
نف�سها و�إمنا على م�ستوى الواليات املتحدة الأمريكية).
جاء يف اخلرب عن النبي (�صلى اهلل عليه واله) قوله (( خري بيت من امل�سلمني
بيت فيه يتيم يح�سن �إليه  ،و�شر بيت من امل�سلمني بيت فيه يتيم ي�ساء
�إليه)).
�أخرجه ابن ماجة
و عن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه واله) �أن عي�سى بن مرمي (عليه ال�سالم) مر
بقرب يعذب �صاحبه  ،ثم مر به من قابل  ،ف�إذا هو لي�س يعذب فقال  :يا رب
مررت بهذا القرب عام �أول فكان �صاحبه يعذب  ،ثم مررت به العام  ،فاذا
هو لي�س يعذب ف�أوحى اهلل عز وجل �إليه  :يا روح اهلل � . . .أنه �أدرك له ولد
�صالح  ،ف�أ�صلح طريقاً  ،و�أوى يتيماً  ،فغفرت له مبا عمل �إبنه )) .
�سفينة البحار

روي عن الإمام علي (عليه ال�سالم) " :اهلل ،اهلل يف الأيتام فال
تغبوا �أفواههم وال ي�ضيعوا بح�ضرتكم ف�إين �سمعت حبيبي ر�سول
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اهلل يقول َم ْن عال يتيم ًا حتى ي�ستغني عنه �أوجب اهلل له بذلك
اجلنة".
كما ورد عن الر�سول انه قال (( �أنا وكافل اليتيم يف اجلنة )) .
ويف �آخر و�صية لالمام علي عليه ال�سالم قوله  (( :اهلل اهلل يف الأيتام
فال تغبوا �أفواههم وال ي�ضيعوا بح�ضرتكم )) .
كما جاء عن االمام ال�صادق (عليه ال�سالم) قوله � ((:إن �أكل مال
اليتيم يخلفه وبال ذلك يف الدنيا  ،والآخرة � .أما يف الدنيا  :فان
اهلل تعاىل يقول  :فليخ�ش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية �ضعاف ًا
خافوا عليهم فليتقوا اهلل  .و�أما يف الآخرة فان اهلل عز وجل يقول :
« �إن الذين ي�أكلون �أموال اليتامى ظلما �إمنا ي�أكلون يف بطونهم نار ًا
و�سي�صلون �سعري ًا )) .
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ق�صة رقم ()8
هل امي تكذب ؟
علي !!!...
لي�س دائما ً :تقول �أمي احلقيقة !!..ثماين مرات  :كذبت �أمي ّ
تبد�أ الق�صة عند والدتي  ،فكنت االبن الوحيد يف �أ�سرة �شديدة الفقر ،
فلم يكن لدينا من الطعام ما يكفينا ....
و �إذا وجدنا يف يوم من الأيام بع�ضا ًمن الأرز لن�أكله و ي�سد جوعنا  :كانت
�أمي تعطيني ن�صيبها  ، ..و بينما كانت حت ِّول الأرز من طبقها �إىل طبقي ،
 كانت تقول  :يا ولدي تناول هذا الأرز  ،ف�أنا ل�ست جائعة .. و كانت هذه كذبتها الأوىل ،و عندما كربت �أنا �شيئا قليال  ،كانت �أمي تنتهي من �شئون املنزل  ،و تذهب
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لل�صيد يف نهر �صغري بجوار منزلنا  ،و كان عندها �أمل �أن �أتناول �سمكة  ،قد
ت�ساعدين على �أن �أتغذى و �أمنو  ،ويف مرة من املرات  ،ا�ستطاعت بف�ضل
اهلل �أن ت�صطاد �سمكتني � ،أ�سرعت �إىل البيت  ،و �أعدت الغذاء  ،و و�ضعت
ال�سمكتني �أمامي  ،فبد�أت �أنا �أتناول ال�سمكة الأوىل �شيئا ف�شيئا  ،و كانت
�أمي تتناول ما يتبقى من اللحم حول العظام و ال�شوك  ،فاهتز قلبي لذلك ،
و�ضعت ال�سمكة الأخرى �أمامها لت�أكلها ف�أعادتها �أمامي فورا ،
 و قالت  :يا ولدي تناول هذه ال�سمكة �أي�ضا � ،أال تعرف �أين ال �أحبال�سمك ..
 و كانت هذه كذبتها الثانية ،و عندما كربت �أنا كان البد �أن �ألتحق باملدر�سة  ،ومل يكن معنا من املال
ما يكفي م�صروفات الدرا�سة  ،ذهبت �أمي �إىل ال�سوق و اتفقت مع موظف
ب�أحد حمال املالب�س �أن تقوم هي بت�سويق الب�ضاعة ب�أن تدور على املنازل ،
و تعر�ض املالب�س على ال�سيدات  ،و يف ليلة �شتاء ممطرة  ،ت�أخرت �أمي يف
العمل و كنت �أنتظرها باملنزل  ،فخرجت �أبحث عنها يف ال�شوارع املجاورة ،
و وجدتها حتمل الب�ضائع و تطرق �أبواب البيوت ،
فناديتها � :أمي  ،هيا نعود �إىل املنزل  ،فالوقت مت�أخر و الربد �شديد  ،و
ب�إمكانك �أن توا�صلي العمل يف ال�صباح ،
 فابت�سمت �أمي و قالت يل :يا ولدي� ..أنا ل�ست مرهقة .. و كانت هذه كذبتها الثالثة ،و يف يوم كان اختبار �آخر العام باملدر�سة � ،أ�صرت �أمي على الذهاب معي  ،و
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دخلت �أنا و وقفت هي تنتظر خروجي يف حرارة ال�شم�س املحرقة  ،و عندما
دق اجلر�س و انتهى االمتحان خرجت لها  ،فاحت�ضنتني بقوة و دفء  ،و
ب�شرتني بالتوفيق من اهلل تعاىل  ،و وجدت معها كوبا فيه م�شروب كانت قد
ا�شرتته يل كي �أتناوله عند خروجي  ،ف�شربته من �شدة العط�ش حتى ارتويت
 ،بالرغم من �أن احت�ضان �أمي يل كان �أكرث بردا و �سالما  ،و فج�أة نظرت �إىل
وجهها فوجدت العرق يت�صبب منه  ،ف�أعطيتها الكوب على الفور و قلت لها:
ا�شربي يا �أمي ،
 فردت  :يا ولدي ا�شرب �أنت � ،أنا ل�ست عط�شانة.. و كانت هذه كذبتها الرابعة ،و بعد وفاة �أبي كان على �أمي �أن تعي�ش حياة الأم الأرملة الوحيدة  ،و
�أ�صبحت م�سئولية البيت تقع عليها وحدها  ،و يجب عليها �أن توفر جميع
االحتياجات  ،ف�أ�صبحت احلياة �أكرث تعقيدا و �صرنا نعاين اجلوع  ،كان عمي
رجال طيبا و كان ي�سكن بجانبنا و ير�سل لنا ما ن�سد به جوعنا  ،و عندما ر�أى
اجلريان حالتنا تتدهور من �سيء �إىل �أ�سو�أ  ،ن�صحوا �أمي ب�أن تتزوج رجال
ينفق علينا فهي الزالت �صغرية ،
 ولكن �أمي رف�ضت الزواج قائلة � :أنا ل�ست بحاجة �إىل احلب .. و كانت هذه كذبتها اخلام�سة ،و بعدما انتهيت من درا�ستي  ،و تخرجت من اجلامعة  ،ح�صلت على وظيفة
�إىل حد ما جيدة  ،و اعتقدت �أن هذا هو الوقت املنا�سب لكي ت�سرتيح �أمي و
ترتك يل م�س�ؤولية الإنفاق على املنزل  ،و كانت يف ذلك الوقت مل يعد لديها
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من ال�صحة ما يعينها على �أن تطوف باملنازل  ،فكانت تفر�ش فر�شا يف ال�سوق
و تبيع اخل�ضروات كل �صباح  ،فلما رف�ضت �أن ترتك العمل خ�ص�صت لها
جزءا من راتبي ،
 فرف�ضت �أن ت�أخذه قائلة  :يا ولدي احتفظ مبالك � ،إن معي من املال مايكفيني ..
 و كانت هذه كذبتها ال�ساد�سة ،و بجانب عملي وا�صلت درا�ستي  ،كي �أح�صل على درجة املاجي�ستري ،و
بالفعل جنحت و ارتفع راتبي  ،و منحتني ال�شركة الأملانية التي �أعمل بها
الفر�صة للعمل بالفرع الرئي�سي لها ب�أملانيا  ،ف�شعرت ب�سعادة بالغة  ،و بد�أت
�أحلم ببداية جديدة و حياة �سعيدة  ،و بعدما �سافرت و هي�أت الظروف ،
ات�صلت ب�أمي �أدعوها لكي ت�أتي للإقامة معي  ،ولكنها مل حتب �أن ت�ضايقني
 و قالت :يا ولدي � ..أنا ل�ست معتادة على املعي�شة املرتفة ... و كانت هذه كذبتها ال�سابعة ،برت �أمي و �أ�صبحت يف �سن ال�شيخوخة  ،و �أ�صابها مر�ض ال�سرطان اللعني ،
و كان يجب �أن يكون بجانبها من مير�ضها  ،ولكن ماذا �أفعل فبيني وبني �أمي
احلبيبة بالد  ،تركت كل �شيء و ذهبت لزيارتها يف منزلنا  ،فوجدتها طريحة
الفرا�ش بعد �إجراء العملية  ،عندما ر�أتني حاولت �أمي �أن تبت�سم يل ولكن
قلبي كان يحرتق لأنها كانت هزيلة جدا و�ضعيفة  ،لي�ست �أمي التي �أعرفها
 ،انهمرت الدموع من عيني ،
 -ولكن �أمي حاولت �أن توا�سيني فقالت  :ال تبكي يا ولدي ف�أنا ال �أ�شعر
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بالأمل ...
 و كانت هذه كذبتها الثامنة ،و بعدما قالت يل ذلك �أغلقت عينيها فلم تفتحهما بعدها �أبدا ...
�إىل كل من ينعم بوجود �أمه يف حياته :
حافظ على هذه النعمة قبل �أن حتزن على فقدانها ...
و�إىل كل من فقد �أمه احلبيبة:
تذكر دائما كم تعبت من �أجلك ،وادع اهلل تعاىل لها بالرحمة واملغفرة ..
} َو َو َّ�ص ْي َنا الْ إِ َن�سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه َح َم َل ْت ُه �أُ ُّم ُه َو ْه ًنا َع َلى َو ْه ٍن َو ِف َ�صا ُل ُه فيِ َعا َم نْ ِي{
لقمان14 :

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  ..... :والنظر اىل
الوالدين بر�أفة ورحمة عبادة  .البحار ج 71
وعن االمام ال�صادق عليه ال�سالم  :بينما مو�سى بن عمران عليه
ال�سالم يناجي ربه عزوجل �إذ ر�أى رجال
حتت عر�ش اهلل عزوجل فقال  :يا رب من هذا الذي قد اظله
عر�شك ؟ فقال عزوجل  :هذا كان بارا بوالديه ،
ومل مي�شى بالنميمة  .البحار ج72
وقد ورد عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم انه قال  :كل
امل�سلمني يروين يوم القيامة  ،اال عاق الوالدين  ،و�شارب اخلمر
ومن �سمع ا�سمي ومل ي�صل علي .البحار ج 71

فعن الإمام زين العابدين ( عليه ال�سالم ) � ( :إنَّ َر ُج ًال جا َء �إىل النبي(�صلى
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مل قبيح �إال ْقد عمل ُته  ،فهل
اهلل عليه و�آله ) فقال  :يا ر�سول اهلل  ،ما ِمن َع ٍ
يل من توبة ؟ فقال له ر�سول اهلل ( �صلى اهلل عليه و�آله )  ( :ف َهلْ ِمن َوا ِل َد َ
يك
� َأح ٌد َحي ؟ )  ،قال � :أبي .
فقال ( �صلى اهلل عليه و�آله )  ( :فا ْذ َه ْب َفبرِ َّ ه )  ،فلما ولىَّ قال ر�سول اهلل(�صلى
اهلل عليه و�آله ) َ ( :ل ْو َكانَ ْت �أ ُّمه !! ) ) .
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ق�صة رقم ()9
اراد �أن يجعل حياتك �سعيدة حتى ال ُت�صاب بالي�أ�س
يف �أحد امل�ست�شفيات كان هناك مري�ضان هرمني يف غرفة واحدة  ..كالهما
معه مر�ض ع�ضال
�أحدهما كان م�سموحاً له باجللو�س يف �سريره ملدة �ساعة يوميا بعد الع�صر
 ..وحل�سن حظه فقد كان �سريره بجانب النافذة الوحيدة يف الغرفة � ..أما
الآخر فكان عليه �أن يبقى م�ستلقياً على ظهره طوال الوقت كان املري�ضان
يق�ضيان وقتهما يف الكالم  ..دون �أن يرى �أحدهما الآخر  ..لأن ك ًال منهما
كان م�ستلقياً على ظهره ناظراً �إىل ال�سقف  ..حتدثا عن �أهليهما وعن بيتيهما
وعن حياتهما وعن كل �شيء ويف كل يوم بعد الع�صركان الأول يجل�س يف
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�سريره ح�سب �أوامر الطبيب ،وينظر يف النافذة  ..وي�صف ل�صاحبه العامل
اخلارجي ..
وكان الآخر ينتظر هذه ال�ساعة كما ينتظرها الأول  ..لأنها جتعل حياته
مفعمة باحليوية وهو ي�ستمع لو�صف �صاحبه للحياة يف اخلارج  ..ففي احلديقة
كان هناك بحرية كبرية ي�سبح فيها البط  ..والأوالد �صنعوا زوارق من مواد
خمتلفة و�أخذوا يلعبون فيها داخل املاء  ..وهناك رجل ي� ِّؤجر املراكب ال�صغرية
للنا�س يبحرون بها يف البحرية  ..والن�ساء قد �أدخلت كل منهن ذراعها يف
ذراع زوجها واجلميع يتم�شى حول حافة البحرية  ..وهناك �آخرون جل�سوا يف
ظالل الأ�شجار �أو بجانب الزهور ذات الألوان اجلذابة  ..ومنظر ال�سماء كان
بديعاً ي�سر الناظرين فيما يقوم الأول بعملية الو�صف هذه ين�صت الآخر يف
انبهار لهذا الو�صف الدقيق الرائع  ..ثم يغم�ض عينيه ويبد�أ يف ت�صور ذلك
املنظر البديع للحياة خارج امل�ست�شفى
ويف �أحد الأيام و�صف له عر�ضاً ع�سكرياً  ..ورغم �أنه مل ي�سمع عزف الفرقة
املو�سيقية �إال �أنه كان يراها بعيني عقله من خالل و�صف �صاحبه لها …
ومرت الأيام والأ�سابيع وكل منهما �سعيد ب�صاحبه ..
ولكن يف �أحد الأيام جاءت املمر�ضة �صباحاً خلدمتهما كعادتها  ..فوجدت
املري�ض الذي بجانب النافذة قد ق�ضى نحبه خالل الليل ومل يعلم الآخر
بوفاته �إال من خالل حديث املمر�ضة عرب الهاتف وهي تطلب امل�ساعدة
لإخراجه من الغرفة  ..فحزن على �صاحبه �أ�شد احلزن
وعندما وجد الفر�صة منا�سبة طلب من املمر�ضة �أن تنقل �سريره �إىل جانب
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النافذة  ..وملا مل يكن هناك مانع فقد �أجابت طلبه ..
وملا حانت �ساعة بعد الع�صر وتذكر احلديث ال�شيق الذي كان يتحفه به
�صاحبه..
انتحب لفقده ولكنه قرر �أن يحاول اجللو�س ليعو�ض ما فاته يف هذه ال�ساعة ..
وحتامل على نف�سه وهو يت�أمل ورفع ر�أ�سه رويداً رويداً م�ستعيناً بذراعيه  ..ثم
اتك�أ على �أحد مرفقيه و�أدار وجهه ببطء �شديد جتاه النافذة لينظر �إىل العامل
اخلارجي وهنا كانت املفاج�أة .....
مل ير �أمامه �إال جداراً �أ�صم من جدران امل�ست�شفى  ..فقد كانت النافذة على
�ساحة داخلية .......نادى املمر�ضة
�س�ألها �إن كانت هذه هي النافذة التي كان �صاحبه ينظر من خاللها ..
ف�أجابت ب�أنها هي !! فالغرفة لي�س فيها �سوى نافذة واحدة ..
ثم �س�ألته عن �سبب تعجبه فق�ص عليها ما كان يرى �صاحبه عرب النافذة وما
كان ي�صفه له …
كان تعجب املمر�ضة �أكرب�..إذ قالت له  :ولكن املتوفى كان �أعمى..ومل يكن
يرى حتى هذا اجلدار الأ�صم ..
ولعله �أراد �أن يجعل حياتك �سعيدة حتى ال ُت�صاب بالي�أ�س فتتمنى املوت
!! �أل�ست ت�سعد �إذا جعلت الآخرين �سعداء !!
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ق�صة رقم ()10
حكاية �سامل ( ق�صة حقيقية )
�صاحب الق�صة يحكي :
مل �أكن جتاوزت الثالثني حني �أجنبت زوجتي �أ ّول �أبنائي  ،ما زلت �أذكر تلك
الليلة  ،بقيت �إىل �آخرالليل مع ال�شّ لة يف �إحدى اال�سرتاحات ..
كانت �سهرة مليئة بالكالم الفارغ بل بالغيبة و التعليقات املحرمة ..
كنت �أنا الذي �أتوىل يف الغالب �إ�ضحاكهم و غيبة النا�س و هم ي�ضحكون ..
�أذكر ليلتها �أنيّ �أ�ضحكتهم كثرياً ..
كنت �أمتلك موهبة عجيبة يف التقليد ..
ب�إمكاين تغيري نربة �صوتي حتى ت�صبح قريبة من ال�شخ�ص الذي �أ�سخر
منه..
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�أجل كنت �أ�سخر من هذا و ذاك مل ي�سلم �أحد م ّني حتى �أ�صحابي ..
�صار بع�ض النا�س يتج ّنبني كي ي�سلم من ل�ساين ..
ال�سوق و الأدهى
�أذكر �أين تلك الليلة �سخرت من �أعمى ر�أيته يت�س ّول يف ّ
�أنيّ و �ضعت قدمي �أمامه فتعثرّ و �سقط يتلفت بر�أ�سه ال يدري ما يقول و
ال�سوق ..
انطلقت �ضحكتي تدوي يف ّ
عدت �إىل بيتي مت�أخراً كالعادة ..
وجدت زوجتي يف انتظاري كانت يف حالة يرثى لها ..
كنت ؟
قالت ب�صوت متهدج  :را�شد �أين َ
قلت �ساخراً  :يف املريخ عند �أ�صحابي بالطبع ..
كان الإعياء ظاهراً عليها قالت و العربة تخنقها  :را�شذ �أنا تعبة جداً الظاهر
�أن موعد والدتي �صار و�شيكا ..
�سقطت دمعة �صامتة على خدها ..
�أح�س�ست �أنيّ �أهملت زوجتي ..
كان املفرو�ض �أن �أهتم بها و �أق ّلل من �سهراتي خا�صة �أ ّنها يف �شهرها
التا�سع..
حملتها �إىل امل�ست�شفى ب�سرعة ..
دخلت غرفة الوالدة جعلت تقا�سي الآالم �ساعات طوال ..
كنت �أنتظر والدتها بفارغ ال�صرب تع�سرت والدتها فانتظرت طوي ًال حتى
تعبت فذهبت �إىل البيت ..
و تركت رقم هاتفي عندهم ليب�شروين ..
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بعد �ساعة ات�صلوا بي ليزفوا يل نب�أ قدوم �سامل ..
ذهبت �إىل امل�ست�شفى فوراً ..
�أول ما ر�أوين �أ�س�أل عن غرفتها ..
طلبوا م ّني مراجعة الطبيبة التي �أ�شرفت على والدة زوجتي ..
�صرخت بهم ُّ � :أي طبيبة ؟ املهم �أن �أرى ابني �سامل ..
ُ
قالوا �أو ًال راجع الطبيبة ..
دخلت على الطبيبة كلمتني عن امل�صائب و الر�ضى بالأقدار ..
ثم قالت  :ولدك به ت�شوه �شديد يف عينيه و يبدوا �أنه فاقد الب�صر !!
خف�ضت ر�أ�سي و �أنا �أدافع عرباتي ّ
تذكرت ذاك املت�س ّول الأعمى الذي دفعته
يف ال�سوق و �أ�ضحكت عليه النا�س ..
�سبحان اهلل كما تدين تدان ! بقيت واجماً قلي ًال ال �أدري ماذا �أقول ثم
تذكرت زوجتي و ولدي ..
ف�شكرت الطبيبة على لطفها و م�ضيت لأرى زوجتي ..
مل حتزن زوجتي كانت م�ؤمنة بق�ضاء اهلل را�ضية طاملا ن�صحتني �أن �أكف عن
اال�ستهزاء بالنا�س ..
كانت تردد دائماً ال تغتب النا�س ..
خرجنا من امل�ست�شفى و خرج �سامل معنا ..
يف احلقيقة مل �أكن �أهتم به كثرياً ..
اعتربته غري موجود يف املنزل ..
حني ي�شتد بكا�ؤه �أهرب �إىل ال�صالة لأنام فيها ..
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كانت زوجتي تهتم به كثرياً و حت ّبه كثرياً ..
�أما �أنا فلم �أكن �أكرهه لكني مل �أ�ستطع �أن �أح ّبه !
كرب �سامل بد�أ يحبو كانت حبوته غريبة ..
قارب عمره ال�سنة فبد�أ يحاول امل�شي فاكت�شفنا �أ ّنه �أعرج ..
�أ�صبح ثقي ًال على نف�سي �أكرث ..
�أجنبت زوجتي بعده عمر و خالد ..
م ّرت ال�سنوات و كرب �سامل و كرب �أخواه ..
كنت ال �أحب اجللو�س يف البيت دائماً مع �أ�صحابي ..
يف احلقيقة كنت كاللعبة يف �أيديهم ..
مل تي�أ�س زوجتي من �إ�صالحي ..
كانت تدعو يل دائماً بالهداية مل تغ�ضب من ت�ص ّرفاتي الطائ�شة ..
لكنها كانت حتزن كثرياً �إذا ر�أت �إهمايل ل�سامل و اهتمامي بباقي �إخوته ..
كرب �سامل  ..و كبرُ معه همي ..
مل �أمانع حني طلبت زوجتي ت�سجيله يف �أحدى املدار�س اخلا�صة باملعاقني..
مل �أكن �أح�س مبرور ال�سنوات �أ ّيامي �سواء عمل و نوم و طعام و �سهر ..يف
يوم جمعة ..
ا�ستيقظت ال�ساعة احلادية ع�شر ظهراً ..
ما يزال الوقت مبكراً بالن�سبة يل  ..كنت مدعواً �إىل وليمة ..
لب�ست و ّ
تعطرت و هممت باخلروج  ..مرت ب�صالة املنزل ا�ستوقفني منظر
�سامل كان يبكي بحرقة !
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�إ ّنها امل ّرة الأوىل التي �أنتبه فيها �إىل �سامل يبكي مذ كان طف ًال ..
ع�شر �سنوات م�ضت  ..مل �ألتفت �إليه ..
حاولت �أن �أجتاهله فلم �أحتمل  ..كنت �أ�سمع �صوته ينادي �أمه و �أنا يف
الغرفة..
التفت ثم اقرتبت منه قلت � :سامل ! ملاذا تبكي ؟!
حني �سمع �صوتي توقّف عن البكاء فلما �شعر بقربي ..
يتح�س�س ما حوله بيديه ال�صغريتني ما بِه يا ترى ؟!
بد�أ ّ
اكت�شفت �أنه يحاول االبتعاد عني !!
و ك�أنه يقول  :الآن �أح�س�ست بي �أين �أنت منذ ع�شر �سنوات ؟!
تبعته كان قد دخل غرفته ..
رف�ض �أن يخربين يف البداية �سبب بكائه ..
حاولت التلطف معه ..
بد�أ �سامل يبني �سبب بكائه و �أنا �أ�ستمع �إليه و �أنتف�ض تدري ما ال�سبب !!
ت� ّأخر عليه �أخوه عمر الذي اعتاد �أن يو�صله �إىل امل�سجد ..
و لأنها �صالة جمعة خاف �أ ّال يجد مكاناً يف ال�صف الأ ّول ..
نادى عمر و نادى والدته و لكن ال جميب ،فبكى �أخذت �أنظر �إىل الدموع
تت�سرب من عينيه املكفوفتني ..
مل �أ�ستطع �أن �أحتمل بقية كالمه ..
و�ضعت يدي على فمه  ..و قلت  :لذلك بكيت يا �سامل !! ..
قال  :نعم ..
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ن�سيت �أ�صحابي و ن�سيت الوليمة و قلت � :سامل ال حتزن هل تعلم من
�سيذهب بك اليوم �إىل امل�سجد ؟ ..
قال � :أكيد عمر لكنه يت�أخر دائماً ..
قلت  :ال بل �أنا �س�أذهب بك ..
ظن �أنيّ �أ�سخر منه ا�ستعرب ثم بكى ..
ده�ش �سامل مل ّ
ي�صدق ّ
م�سحت دموعه بيدي و �أم�سكت يده �أردت �أن �أو�صله بال�س ّيارة ..
رف�ض قائ ًال  :امل�سجد قريب �أريد �أن �أخطو �إىل امل�سجد �إي و اهلل قال يل ذلك،
ال �أذكر متى كانت �آخر م ّرة دخلت فيها امل�سجد ..
لكنها امل ّرة الأوىل التي �أ�شعر فيها باخلوف و ال ّندم على ما ف ّرطته طوال
ال�سنوات املا�ضية ..
كان امل�سجد مليئاً بامل�ص ّلني �إ ّال �أنيّ وجدت ل�سامل مكاناً يف ال�صف الأ ّول..
ا�ستمعنا خلطبة اجلمعة معاً و �صلى بجانبي بل يف احلقيقة �أنا �صليت
بجانبه..
بعد انتهاء ال�صالة طلب م ّني �سامل م�صحفاً ..
ا�ستغربت !! كيف �سيقر�أ و هو �أعمى ؟
كدت �أن �أجتاهل طلبه لكني جاملته خوفاً من جرح م�شاعره ناولته
امل�صحف..
طلب م ّني �أن �أفتح امل�صحف على �سورة الكهف ..
�أخذت �أقلب ال�صفحات تارة و �أنظر يف الفهر�س تارة حتى وجدتها ..
�أخذ مني امل�صحف ثم و�ضعه �أمامه و بد�أ يف قراءة ال�سورة و عيناه
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مغم�ضتان..
يا اهلل !! �إ ّنه يحفظ �سورة الكهف كاملة !!
خجلت من نف�سي �أم�سكت م�صحفاً ..
�أح�س�ست برع�شة يف �أو�صايل قر�أت و قر�أت ..
دعوت اهلل �أن يغفر يل و يهديني ..
مل �أ�ستطع االحتمال فبد�أت �أبكي كالأطفال ..
كان بع�ض النا�س ال يزال يف امل�سجد ي�صلي ال�سنة خجلت منهم ..
فحاولت �أن �أكتم بكائي  ..حتول البكاء �إىل ن�شيج و �شهيق ..
مل �أ�شعر �إ ّال بيد �صغرية تتلم�س وجهي ثم مت�سح ع ّني دموعي ..
�إنه �سامل !! �ضممته �إىل �صدري ..
نظرت �إليه قلت يف نف�سي ل�ست �أنت الأعمى بل �أنا الأعمي  ،حني ان�سقت
وراء ف�ساق يجرونني �إىل النار ..
عدنا �إىل املنزل كانت زوجتي قلقة كثرياً على �سامل ..
لكن قلقها حت ّول �إىل دموع حني علمت �أنيّ �ص ّليت اجلمعة مع �سامل ..
من ذلك اليوم مل تفتني �صالة جماعة يف امل�سجد ..
هجرت رفقاء ال�سوء و �أ�صبحت يل رفقة خيرّ ة عرفتها يف امل�سجد ..
ذقت طعم الإميان معهم ..
عرفت منهم �أ�شياء �ألهتني عنها الدنيا ..
مل �أف ّوت حلقة ذكر �أو �صالة الوتر ..
عدة م ّرات يف �شهر ..
ختمت القر�آن ّ

ال تقر�أين قراءة �سطحية

ّرطبت ل�ساين بالذكر ّ
لعل اهلل يغفر يل غيبتي و �سخريتي من ال ّنا�س ..
�أح�س�ست �أنيّ �أكرث قرباً من �أ�سرتي ..
اختفت نظرات اخلوف و ال�شفقة التي كانت تطل من عيون زوجتي ..
االبت�سامة ما عادت تفارق وجه ابني �سامل ..
من يراه يظ ّنه ملك الدنيا و ما فيها ..
حمدت اهلل كثرياً على نعمه ..
يتوجهوا �إىل �أحدى املناطق البعيدة
ذات يوم قرر �أ�صحابي ال�صاحلون �أن ّ
للدعوة ..
تر ّددت يف الذهاب ا�ستخرت اهلل و ا�ست�شرت زوجتي ..
توقعت �أنها �سرتف�ض لكن حدث العك�س !
�شجعتني فلقد كانت تراين يف ال�سابق �أ�سافر دون ا�ست�شارتها
فرحت كثرياً بل ّ
ف�سقاً و فجوراً ..
توجهت �إىل �سامل �أخربته �أين م�سافر �ضمني بذراعيه ال�صغريين مودعاً ..
تغ ّيبت عن البيت ثالثة �أ�شهر و ن�صف ..
أحدث
كنت خالل تلك الفرتة �أت�صل ك ّلما �سنحت يل الفر�صة بزوجتي و � ّ
�أبنائي ا�شتقت �إليهم كثرياً،
�آ�آ�آه كم ا�شتقت �إىل �سامل !!
يحدثني منذ �سافرت ..
مت ّنيت �سماع �صوته  ..هو الوحيد الذي مل ّ
�إ ّما �أن يكون يف املدر�سة �أو امل�سجد �ساعة ات�صايل بهم ..
حدثت زوجتي عن �شوقي �إليه  ..كانت ت�ضحك فرحاً و ب�شراً ..
ك ّلما ّ
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�إ ّال �آخر م ّرة هاتفتها فيها مل �أ�سمع �ضحكتها املتوقّعة تغيرّ �صوتها ..
قلت لها � :أبلغي �سالمي ل�سامل فقالت � :إن �شاء اهلل و �سكتت ..
�أخرياً عدت �إىل املنزل طرقت الباب ..
مت ّنيت �أن يفتح يل �سامل ..
لكن فوجئت بابني خالد الذي مل يتجاوز الرابعة من عمره ..
حملته بني ذراعي و هو ي�صرخ  :بابا  ..بابا ..
ال �أدري ملاذا انقب�ض �صدري حني دخلت البيت ..
ا�ستعذت باهلل من ال�شيطان الرجيم ..
�أقبلت �إ ّيل زوجتي كان وجهها متغرياً ك�أنها تت�صنع الفرح ..
ت�أ ّملتها جيداً ثم �س�ألتها  :ما ِ
بك؟
قالت  :ال �شيء ..
فج�أة ّ
تذكرت �ساملا فقلت �أين �سامل ؟
خف�ضت ر�أ�سها مل جتب �سقطت دمعات حارة على خديها ...
�صرخت بها �سامل �أين �سامل ؟
مل �أ�سمع حينها �سوى �صوت ابني خالد يقول بلغته  :بابا �سامل الح اجل ّنة
عند اهلل ..
مل تتحمل زوجتي املوقف �أجه�شت بالبكاء كادت �أن ت�سقط على الأر�ض
فخرجت من الغرفة ..
حمى قبل موعد جميئي ب�أ�سبوعني ..
عرفت بعدها �أن �سامل �أ�صابته ّ
ف�أخذته زوجتي �إىل امل�ست�شفى ..
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فا�شتدت عليه احلمى و مل تفارقه حتى فارقت روحه ج�سده ..
�إذا �ضاقت عليك الأر�ض مبا رحبت  ،و �ضاقت عليك نف�سك مبا حملت
فاهتف  ،،،يا اهلل
�إذا بارت احليل  ،و �ضاقت ال�سبل  ،و انتهت الآمال  ،و تقطعت احلبال ،
نادي  ،،،يا اهلل
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ق�صة رقم ()11
الفيل واحلبل ال�صغري
كنت �أفكر ذات يوم يف حيوان الفيل ،وفج�أة ا�ستوقفتني فكرة حريتني وهي
حقيقة �أن هذه املخلوقات ال�ضخمة قد مت تقييدها يف حديقة احليوان بوا�سطة
حبل �صغري يلف حول قدم الفيل الأمامية ،فلي�س هناك �سال�سل �ضخمة
وال �أقفا�ص ..كان من املالحظ
جداً �أن الفيل ي�ستطيع وبب�ساطة �أن يتحرر من قيده يف �أي وقت ي�شاء لكنه
ل�سبب ما ال يقدم على ذلك!
�شاهدت مدرب الفيل بالقرب منه و�س�ألته :مل تقف هذه احليوانات ال�ضخمة
مكانها وال تقوم ب�أي حماولة للهرب؟
ح�سناً� ،أجاب املدرب :حينما كانت هذه احليوانات ال�ضخمة حديثة الوالدة
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وكانت �أ�صغر بكثري مما هي عليه الآن ،كنا ن�ستخدم لها نف�س حجم القيد
احلايل لرنبطها به.
وكانت هذه القيود – يف ذلك العمر -كافية لتقييدها ..وتكرب هذه احليوانات
معتقدة �أنها ال تزال غري قادرة على فك القيود والتحرر منها بل تظل على
اعتقاد �أن احلبل ال يزال يقيدها ولذلك هي ال حتاول �أبداً �أن تتحرر منه ،
كنت منده�شاً جداً .هذه احليوانات – التي متلك القوة لرفع �أوزان هائلة-
ت�ستطيع وبب�ساطة �أن تتحرر من قيودها ،لكنها اعتقدت �أنها مل ت�ستطع فعلقت
مكانها كحيوان الفيل ،الكثري منا �أي�ضاً مي�ضون يف احلياة معلقني بقناعة مفادها
�أننا ال ن�ستطيع �أن ننجز �أو نغري �شيئاً وذلك بب�ساطة لأننا نعتقد �أننا عاجزون
عن ذلك �أو �أننا حاولنا ذات يوم ومل نفلح.
حاول �أن ت�صنع �شيئاً ..وتغري من حياتك ب�شكل �إيجابي وبطريقة �إيجابية
يف حياتنا توجد كثري من القناعات ال�سلبية التي جنعلها (�شماعة للف�شل)..
فكثرياً ما ن�سمع كلمة  :م�ستحيل � ,صعب  ,ال �أ�ستطيع …
وهذه لي�ست �إال قناعات �سالبة لي�س لها من احلقيقة �شيء ..
والإن�سان (اجلاد)  ( ,املتوكل على اهلل ) ي�ستطيع التخل�ص منها ب�سهولة…
فلماذا النك�سر تلك القناعات ال�سالبة ب�إرادة من حديد
ن�شق من خاللها طريقنا نحو القمة
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ق�صة رقم ()12
احذر القناعات ال�سلبية !
يف �إحدى اجلامعات يف كولومبيا ح�ضر �أحد الطالب حما�ضرة مادة
الريا�ضيات  ..وجل�س يف �آخر القاعة (ونام بهدوء )..ويف نهاية املحا�ضرة
ا�ستيقظ على �أ�صوات الطالب ..ونظر �إىل ال�سبورة فوجد �أن الدكتور كتب
عليها م�س�ألتني فنقلهما ب�سرعة وخرج من القاعة وعندما رجع البيت بد�أ
يفكر يف حل هذه امل�س�ألتني  ..كانت امل�س�ألتني �صعبة فذهب �إىل مكتبة
اجلامعة و�أخذ املراجع الالزمة  ..وبعد �أربعة �أيام ا�ستطاع �أن يحل امل�س�ألة
الأوىل ..وهو ناقم على الدكتور الذي �أعطاهم هذا الواجب ال�صعب !! ويف
حما�ضرة الريا�ضيات الالحقة ا�ستغرب �أن الدكتور مل يطلب منهم الواجب
..فذهب �إليه وقال له  :يا دكتور لقد ا�ستغرقت يف حل امل�س�ألة الأوىل �أربعة
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�أيام وحللتها يف �أربع �أوراق ..
تعجب الدكتور وقال للطالب  :ولكني مل �أعطكم �أي واجب !! وامل�س�ألتني
التي كتبتهما على ال�سبورة هي �أمثلة كتبتها للطالب للم�سائل التي عجز
العلم عن حلها !!..
ان هذه القناعة ال�سلبية جعلت الكثري من العلماء ال يفكرون حتى يف حماولة
حل هذه امل�س�ألة  ..ولو كان هذا الطالب م�ستيقظا و�سمع �شرح الدكتور ملا
فكر يف حل امل�س�ألة .
ولكن رب نومة نافعة …
ومازالت هذه امل�س�ألة بورقاتها الأربع معرو�ضة يف تلك اجلامعة.
اياك وان تبخ�س قدرتك وتركن اىل اليا�س
كن طموحا ومتفائال بالقدر املمكن واملعقول
فالطموح اذا طفح هلك
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ق�صة رقم ()13
ذكاء �شاهد
حدث ذلك يف احدى املدن يف عهد كانت ت�سيطر عليها عدة ع�صابات
ا�ستطاعت �أن متتلك كل �شي  ...حتى ال�شرطة والق�ضاء  ...و حتى القانون
يف ذلك الع�صر  -يف ثالثينيات القرن الع�شرين -قام �أحد زعـماء هذه
الع�صابات بقـتـل �أحد خ�صومه  ..ف�ألقي القب�ض عليه
وعندما جاء �شاهد الإدانة الوحيد ...ليقف �أمام القا�ضي الذي ح�صل يف
امل�ساء فقط على ر�شوة �ضخمة لتربئة زعيم الع�صابة
�س�أل القا�ضي ال�شاهد يف �صرامة :
ماذا حدث بال�ضبط ؟
�أجابه ال�شاهد يف هدوء واثق :
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كنت اجل�س يف خمزن املتجر يف ال�ساعة الثانية بعد منت�صف الليل وال�سيد
�صاحب املتجر يف اخلارج  ..ثم �سمعت طلقا ناريا وعندما هرعـت من املخزن
�إىل املتجر وجدت �صاحب املتجر جثة هامدة والدماء تنزف من ثقب بني
عينيه اجلامدتني اجلاحظتني وهذا الرجل ( وا�شار اىل قف�ص االتهام حيث
يقف املتهم ) يقف �أمامه وم�سد�سه يف قب�ضته والدخان يت�صاعد من فوهته
ومل يكن هناك �سواه.
�س�أله القا�ضي يف �صرامة خميفة :
هل ر�أيته وهو يطلق النار على رئي�سك؟؟
�أجابه ال�شاهد بب�ساطة :
كال ولكن مظهره ي�ؤكد انه هو الفاعل فلم يكد يراين حتى رمقني بنظره
قا�سيه ود�س امل�سد�س يف جيبه وغادر املكان يف هدوء وهو يت�صور �أنى لن
�أجر�ؤ على �إدانته وال�شهادة �ضده .
عاد القا�ضي ي�س�أله يف �صرامة :
هل ر�أيته يطلق النار ؟؟؟؟
�أجابه ال�شاهد يف حرية :
بل �سمعت �صوت الطلق الناري ،و ...
قاطعه القا�ضي املرت�شي يف حزم :
هذا ال يعد دليال كافيا .
ثم �ضرب مائدته مبطرقته اخل�شبية قائال بع�صبية وحدة :
فلين�صرف ال�شاهد
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احتقن وجه ال�شاهد يف غ�ضب ونه�ض من مقعـد ال�شهادة و�أدار ظهره
للقا�ضي
وهتف ب�صوت مرتفع :
يالك من قا�ضي غـبي و�أحمق وت�شبه اخلـنازيـر يف عـقـلـك ومظهرك
�صاح القا�ضي يف مزيج من الغ�ضب والذهول واال�ستنكار :
كيف جتر�ؤ على �إهانة هيئه املحكمة �أيها الرجل ؟؟ !!!!
�أنني �أحكم عليك بـ ...
ا�ستدار �إليه ال�شاهد وقاطعة بغتة :
هل ر�أيتني �أ�شتمك يا �سيدي ؟
�صاح القا�ضي يف غ�ضب :
لقد �سمعتك و�سمعك اجلميع و .....
قاطعه ال�شاهد مبت�سما بدهاء :
هذا لي�س دليال كافيا يا �سيدي
احـتـقـن وجه القا�ضي و�ضجت القاعة بال�ضحك و �أدرك اجلميع مغـزى
املفارقة ,و وجد القا�ضي نف�سه يف م�أزق يهدد �سمعـته وم�ستـقـبله فلم يجد �سوى
�أن ي�ست�سلم لرغـبة الر�أي العام ويحكم على زعـيم العـ�صابة بالإعـدام.
اذا ف�سد الق�ضاء ف�سد البلد و�ضاع احلق وانحطت ثقافة املجتمع يف الدرك
اال�سفل النه ا�شبه مبجتمع الغاب
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ق�صة رقم ()13
لقاء اال�ستاذ وطلبته
التقى بع�ض خريجي �إحدى اجلامعات يف منزل �أ�ستاذهم العجوز بعد �سنوات
طويلة من مغادرة مقاعد الدرا�سة وبعد �أن حققوا جناحات كبرية يف حياتهم
العملية ونالوا �أرفع املنا�صب وحققوا اال�ستقرار املادي واالجتماعي  ,وبعد
عبارات التحية واملجاملة  ,طفق كل منهم يت�أفف من �ضغوط العمل واحلياة
التي ت�سبب لهم الكثري من التوتر.
غاب الأ�ستاذ عنهم قليال ,ثم عاد يحمل �أبريقا كبريا من القهوة ومعه �أكواب
من كل �شكل ولون.
� -1أكواب �صينية فاخرة
� -2أكواب ميالمني
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� -3أكواب زجاج عادي
� -4أكواب بال�ستيك
� -5أكواب كري�ستال
فبع�ض الأكواب كانت يف منتهى اجلمال ت�صميماً ولوناً وبالتايل كانت باهظة
الثمن  ,بينما كانت هناك �أكواب من النوع الذي جتده يف �أفقر البيوت.
قال الأ�ستاذ لطالبه :تف�ضلوا  ،و لي�صب كل واحد منكم لنف�سه القهوة
وعندما بات كل واحد من اخلريجني مم�سكا بكوب تكلم الأ�ستاذ جمدداً:
هل الحظتم ان الأكواب اجلميلة فقط هي التي وقع عليها اختياركم و�أنكم
جتنبتم الأكواب العادية ؟؟؟
ومن الطبيعي ان يتطلع الواحد منكم اىل ما هو �أف�ضل وهذا بال�ضبط ما
ي�سبب لكم القلق والتوتر ,ما كنتم بحاجة اليه فعال هو القهوة ولي�س الكوب
 ,ولكنكم تهافتم على الأكواب اجلميلة الثمينة  ,و بعد ذلك الحظت �أن
كل واحد منكم كان مراقباً للأكواب التي يف �أيدي الآخرين.
فلو كانت احلياة هي  :القهوة
ف�إن الوظيفة واملال واملكانة االجتماعية هي  :الأكواب
وهي بالتايل جمرد �أدوات و اواين حتوي احلياة ونوعية احلياة (القهوة) تبقى
نف�سها ال تتغري  ,وعندما نركز فقط على الكوب ف�إننا ن�ضيع فر�صة اال�ستمتاع
بالقهوة
وبالتايل �أن�صحكم بعدم االهتمام بالأكواب والفناجني
وبدل ذلك �أن�صحكم و ان�صح نف�سي (((( باال�ستمتاع بالقهوة )))).
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يف احلقيقة هذه �آفة يعاين منها الكثريون
فهناك نوع من النا�س ال يحمد اهلل على ما هو فيه
مهما بلغ من جناح،لأنه يراقب دائما ماعند الآخرين ..؟
وبدال من اال�ستمتاع بحياته مع اهله و ذويه ويقتنع مبا لديه من نعم يحمد
اهلل عليها ..
يظل يفكر مبا لدى غريه
ويقول :
ليت لدي ما لديهم !!!!!
عو�ضاً 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
�أغرب ق�صة انتحار يف التاريخ
قد ال ي�صدق البع�ض هذه الق�صة لكرثة ما فيها من �صدف غريبة ،كما �أن
�أحداثها ت�صلح لإثارة �أكرث العقول �إميانا ب�أنها ر�أت و�سمعت ما يكفي و�أن
لي�س هناك ما يثري ،غري ق�ص�ص اخليال العلمي يف ال�سينما والتلفزيون .وقد
كانت �أحداثها الغريبة مو�ضوع خطبة �ألقاها رئي�س «جمعية علماء الت�شريح
يف جرائم القتل» يف احدى دول العامل  ،و�أثارت ده�شة م�ستمعيه يف ذلك
احلفل ،ويفرت�ض �أنهم ر�أوا الكثري ،لي�س ب�سبب �صدفها العجيبة فقط ،بل
ولتعقيداتها القانونية ،فهي ق�صة جرمية قتل غري م�سبوقة ،وال ميكن �أن تتكرر
ب�سهولة مرة �أخرى.
يف  23مار�س  1994بني تقرير ت�شريح جثة املقتول �أنه تويف من طلق ناري
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يف الر�أ�س ،بعد �أن قفز من �سطح بناية مكونة من ع�شرة طوابق ،يف حماولة
لالنتحار ،تاركا خلفه ر�سالة يعرب فيها عن ي�أ�سه من حياته ،و�أثناء �سقوطه
�أ�صابته ر�صا�صة انطلقت من �إحدى نوافذ البناية التي قفز منها ،ومل يعلم
املنتحر �أو من �أطلق النار عليه وجود �شبكة �أمان مب�ستوى الطابق الثامن،
و�ضعها عمال ال�صيانة ،وكان من املمكن �أن تف�شل خطته يف االنتحار .من
الفح�ص تبني �أن الطلقة التي �أ�صابته انطلقت من الطابق التا�سع.
وبالك�شف على ال�شقة تبني �أن زوجني من كبار ال�سن يقطنانها منذ �سنوات،
وقد ا�شتهرا بني اجلريان بكرثة ال�شجار ،ووقت وقوع احلادث كان الزوج يهدد
زوجته ب�إطالق الر�صا�ص عليها �إن مل ت�صمت ،وكان يف حال هيجان �شديد
بحيث �ضغط من دون وعي على الزناد فانطلقت الر�صا�صة من امل�سد�س،
ولكنها مل ت�صب الزوجة بل خرجت من النافذة حلظة مرور ج�سد املقتول
اثناء االنتحار �أمامها ف�أ�صابت يف ر�أ�سه مقتال!
والقانون ين�ص على �أن «�س» مدان بجرمية قتل �إن هو قتل «ج» بدال من «ك»
من النا�س ،وبالتايل فالرجل العجوز هو القاتل ،حيث ان �شبكة الأمان كان
من املمكن �أن تنقذ حياة املقتول من حماولته االنتحار!! وعندما وجهت اىل
الرجل تهمة القتل غري العمد �أ�صر هو وزوجته على �أنهما دائما ال�شجار ،وقال
الزوج انه اعتاد على تهديد زوجته بالقتل ،وكان يعتقد دائما �أن امل�سد�س
خال من �أي قذائف ،و�أنه كان يف ذلك اليوم غا�ضبا بدرجة كبرية من زوجته
ف�ضغط على الزناد وحدث ما حدث .بينت التحقيقات تاليا �أن �أحد �أقرباء
الزوجني �سبق �أن �شاهد ابن اجلاين� ،أو القاتل ،يقوم قبل �أ�سابيع قليلة بح�شو

69

70

ال تقر�أين قراءة �سطحية

امل�سد�س بالر�صا�ص.
وتبني �أي�ضا �أن زوجة اجلاين �سبق ان قامت بقطع امل�ساعدة املالية عن
ابنهما ،و�أن هذا الأخري قام بالت�آمر على والديه عن طريق ح�شو امل�سد�س
بالر�صا�ص ،وهو عامل مبا د�أب عليه �أبوه من عادة تهديد �أمه بالقتل عن
طريق ذلك امل�سد�س الفارغ ،ف�إن نفذ تهديده مرة واحدة ف�سيتخل�ص من �أمه
و�أبيه ب�ضربة� ،أو ر�صا�صة واحدة .وحيث �أن نية االبن كانت القتل في�صبح
بالتايل متورطا يف اجلرمية حتى ولو مل يكن هو الذي �ضغط على الزناد� ،أو
ا�ستخدم �أداة القتل! وهنا حتولت تهمة القتل من الأب �إىل االبن لقتله
ال�ضحية .ولكن ا�ستمرار البحث �أظهر مفاج�أة �أخرى ،فاالبن املتهم ات�ضح
هو املنتحر اي املقتول ،فهو الذي و�ضع الر�صا�صة يف امل�سد�س ليقوم والده
بقتل والدته ،وعندما ت�أخر والده يف تنفيذ وعيده ،وب�سبب تدهور �أو�ضاعه
املادية قرر االنتحار من �سطح البناية لت�صادفه الر�صا�صة التي �أطلقها والده
من امل�سد�س الذي �سبق ان لقمه بالر�صا�صة القاتلة ،وبالتايل كان هو القاتل
وهو القتيل يف الوقت نف�سه ،بالرغم من انه مل يكن من �أطلق الر�صا�ص على
نف�سه ،واعتربت الق�ضية انتحارا ،وعلى هذا الأ�سا�س �أغلق ملفها.
هذا دليل على تفكك الن�سيج الرتبوي العائلي يف بع�ض الدول التي تدعي
التقدم واحل�ضارة ومثل هذه احلوادث كثرية جدا

ال تقر�أين قراءة �سطحية

71

ق�صة رقم ()15
لو انك مكانها !! ماذا فعلت
�سيدة �شابة كانت تنتظر طائرتها فى مطار دوىل كبري
ولأنها كانت �ستنتظر كثريا � -إ�شرتت كتابا ً لتقر�أ فيه
و�إ�شرتت �أي�ضا علبة ب�سكويت
بد�أت تقر�أ كتابها �أثناء �إنتظارها للطائرة
كان يجل�س بجانبها رجل يقر�أ فى كتابه
عندما بد�أت فى ق�ضم �أول قطعة ب�سكويت التى كانت مو�ضوعة على
الكر�سى بينها وبني الرجل
فوجئت ب�أن الرجل بد�أ فى ق�ضم قطعة ب�سكويت من نف�س العلبة التى كانت
هى ت�أكل منها
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بد�أت هى بع�صبية تفكر �أن تلكمه لكمة فى وجهه لقلة ذوقه
كل ق�ضمة كانت ت�أكلها هى من علبة الب�سكويت كان الرجل ي�أكل ق�ضمة
�أي�ضا ً
زادت ع�صبيتها لكنها كتمت فى نف�سها
عندما بقى فى كي�س الب�سكويت قطعة واحدة فقط نظرت �إليها وقالت فى
نف�سها
"ماذا �سيفعل هذا الرجل قليل الذوق الآن"
لده�شتها ق�سم الرجل القطعة �إىل ن�صفني ثم �أكل الن�صف وترك لها
الن�صف
قالت فى نف�سها "هذا ال يحتمل"
كظمت غيظها �أخذت كتابها وبد�أت بال�صعود �إىل الطائرة
عندما جل�ست فى مقعدها بالطائرة فتحت حقيبتها لت�أخذ نظارتها
وفوجئت بوجود علبة الب�سكويت اخلا�صة بها كما هى مغلفة باحلقيبة !!
�ص ُـدمت و�شعرت باخلجل ال�شديد
�أدركت فقط الآن ب�أن علبتها كانت فى حقيبتها
و�أنها كانت ت�أكل مع الرجل من علبته هو !!
�أدركت مت�أخرة ب�أن الرجل كان كرميا ً جدا ً معها
وقا�سمها فى علبة الب�سكويت اخلا�صة به بدون �أن يتذمر �أو ي�شتكى !!
و�إزداد �شعورها بالعار واخلجل
�أثناء �شعورها باخلجل مل جتد وقت �أو كلمات منا�سبة
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لتعتذر للرجل عما حدث من قلة ذوقها !
هناك دائما اربعة �أ�شياء ال ميكن �إ�صالحها
 )1ال ميكنك �إ�سرتجاع احلجر بعد �إلقائه
 )2ال ميكنك �إ�سرتجاع الكلمات بعد نطقها
 )3ال ميكن �إ�سرتجاع الفر�صة بعد �ضياعها
 )4ال ميكن �إ�سرتجاع ال�شباب �أو الوقت بعد �أن مي�ضى !
لذلك اعرف كيف تت�صرف
وال تُ�ضيع الفر�ص من يديك
وال تت�سرع ب�إ�صدار القرارات
واحلكم على الآخرين بغري وجه حق
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ق�صة رقم ( )16
�ضاع العمر بغلطة !!..
فهد عامر الأحمدي
هناك ق�صة م�شهورة يف الأدب الفرن�سي اعتمدت على واقعة حقيقية حدثت
يف باري�س قبل فرتة طويلة ..ورغم �أنني مل �أعد �أذكر الأ�سماء والتفا�صيل �إال
�أنني �أذكر املغزى واملفارقة – وبالتايل �سمحت لنف�سي ب�إعادة �صياغتها على
النحو التايل:
… كانت هناك �شابة جميلة تدعى (�س) ور�سام �صغري يدعى (ب) ن�ش�آ
يف احدى البلدات ال�صغرية ..وكان باتريك ميلك موهبة كبرية يف الر�سم
بحيث توقع له اجلميع م�ستقبال م�شرقا ون�صحوه بالذهاب �إىل باري�س.
وحني بلغ الع�شرين تزوج (�س) اجلميلة وقررا الذهاب �سويا �إىل عا�صمة
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النور ..وكان طموحهما وا�ضحا منذ البداية حيث �سي�صبح (هو) ر�ساما
عظيما (وهي) كاتبة م�شهورة .ويف باري�س �سكنا يف �شقة جميلة وبد�آ يحققان
اهدافهما مبرور الأيام ..ويف احلي الذي �سكنا فيه تعرفت (�س) على �سيدة
ثرية لطيفة املع�شر .وذات يوم طلبت منها ا�ستعارة عقد ل�ؤل�ؤ غايل الثمن
حل�ضور زفاف يف بلدتها القدمية .ووافقت ال�سيدة الرثية و�أعطتها العقد وهي
تو�صيها باملحافظة عليه .ولكن (�س) اكت�شفت �ضياع العقد بعد عودتهما
لل�شقة ف�أخذت جته�ش بالبكاء
فيما انهار (ب) من اثر ال�صدمة ..وبعد مراجعة كافة اخليارات قررا �شراء عقد
جديد لل�سيدة الرثية ميلك نف�س ال�شكل واملوا�صفات .ولتحقيق هذا الهدف
باعا كل ما ميلكان وا�ستدانا مبلغا كبريا بفوائد فاح�شة .وب�سرعة ا�شرتيا عقدا
مطابقا و�أعاداه لل�سيدة التي مل ت�شك مطلقا يف انه عقدها القدمي .غري ان
الدين كان كبريا والفوائد تت�ضاعف با�ستمرار
فرتكا �شقتهما اجلميلة وانتقال �إىل غرفة حقرية يف حي قذر ..ولت�سديد ما
عليهما تخلت (�س) عن حلمها القدمي وبد�أت تعمل خادمة يف البيوت.
�أما (ب) فرتك الر�سم وبد�أ ي�شتغل حماال يف امليناء ..وظال على هذه احلال
خم�سة وع�شرين عاماً ماتت فيها االحالم و�ضاع فيها ال�شباب وتال�شى فيها
الطموح ..وذات يوم ذهبت (�س) ل�شراء بع�ض اخل�ضروات ل�سيدتها اجلديدة
وبال�صدفة �شاهدت جارتها القدمية فدار بينهما احلوار التايل :
 عفواً هل انت �0س)؟ -نعم ،من املده�ش ان تعرفيني بعد كل هذه ال�سنني!!
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 يا �إلهي تبدين يف حالة مزرية ،ماذا حدث لك ،وملاذا اختفيتما فج�أة!؟ اتذكرين يا �سيدتي العقد الذي ا�ستعرته منك!؟ ..لقد �ضاع مني فا�شرتينالك عقدا جديدا بقر�ض ربوي ومازلنا ن�سدد قيمته..
 يا �إلهي ،ملاذا مل تخربيني يا عزيزتي؛ لقد كان عقدا مقلدا ال ي�ساويخم�سة فرنكات!!
هذه الق�صة (امل�أ�ساة) تذكرتها اليوم و�أنا �أقر�أ ق�صة حقيقية من نوع م�شابه..
ق�صة بد�أت عام 1964حني هجم ثالثة ل�صو�ص على منزل احد التجار
الذي تنبه لوجودهم فقتلهم جميعهم ببندقيته الآلية .ومنذ البداية كانت
الق�ضية ل�صالح التاجر كونه يف موقف “دفاع عن النف�س”.
ولكن ات�ضح الحقا ان الل�صو�ص الثالثة كانوا �أخوة وكانوا على �شجار دائم
مع جارهم التاجر .وهكذا اتهمه االدعاء العام ب�أنه خطط للجرمية من خالل
دعوة اال�شقاء الثالثة ملنزله ثم قتلهم بعذر ال�سرقة ..وحني �أدرك التاجر!
ان الو�ضع ينقلب �ضده اختفى نهائيا عن االنظار وف�شلت حماوالت العثور
عليه..
 ولكن� ،أتعرفون اين اختفى!!؟ ..يف نف�س املنزل يف قبو ال تتجاوز م�ساحته مرتاً يف مرتين .فقد اتفق مع
زوجته على االختفاء نهائيا خوفا من الإعدام .كما اتفقا على �إخفاء �سرهما
عن اطفالهما ال�صغار خ�شية ت�سريب اخلرب للجريان ..ولكن الزوجة ماتت
بعد عدة �أ�شهر يف حني كرب الأوالد معتقدين ان والدهما تويف منذ زمن
بعيد .وهكذا عا�ش التاجر يف القرب الذي اختاره ملدة �سبعة وثالثني عاما.
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اما املنزل فقد �سكنت فيه الحقا ثالث عائالت مل ي�شعر �أي منها بوجود
التاجر ..فقد كان يخرج خل�سة لتناول الطعام وال�شراب ثم يعود بهدوء مغلقا
باب القبو ..غري ان التاجر ا�صيب بالربو من جراء الغبار و “الكتمة” وا�صبح
ي�سعل با�ستمرار .وذات ليلة �سمع رب البيت اجلديد �سعاال
مكبوتا من حتت االر�ض فا�ستدعى ال�شرطة .وحني ح�ضرت ال�شرطة تتبعت
ال�صوت حتى عرثت عليه فدار بينهما احلوار التايل:
 من �أنت وماذا تفعل هنا!!؟ انا التاجر �صاحب البيت �سابقا و�أعي�ش هنا منذ 37عاما (و�أخربهم ب�سبباختفائه)!
 يا �إلهي �أال تعلم ماذا ح�صل بعد اختفائك!!؟ ال ..ماذا ح�صل اعرتفت والدة الل�صو�ص ب�أن �أوالدها خططوا ل�سرقة منزلك ف�أ�صدر القا�ضيفوراً حكما برباءتك!!
كيف ي�ستطيع التاجر تعوي�ض ما فاته ؟
وملاذا مل يقف ب�صرامة امام الباطل ؟
وهذا اال يدل على �ضعف الق�ضاء؟
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ق�صة رقم ()17
رائعة ق�صة احل�صان
وقع ح�صان �أحد املزارعني يف بئر مياه عميقة ولكنها جافة بد�أ احليوان
بال�صهيل … .وا�ستمر هكذا عدة �ساعات
كان املزارع خاللها يبحث املوقف ويفكر كيف ي�ستعيد احل�صان؟
ومل ي�ستغرق الأمر طوي ًال كي يقنع نف�سه ب�أن احل�صان قد �أ�صبح عجوزاً و�أن
تكلفة ا�ستخراجه تقرتب من تكلفة �شراء ح�صان �آخر هذا �إىل جانب �أن البئر
جافة منذ زمن طويل وحتتاج �إىل ردمها ب�أي �شكل.
وهكذا نادى املزارع جريانه وطلب منهم م�ساعدته يف ردم البئر كي يحل
م�شكلتني يف �آن واحد ،التخل�ص من البئر اجلاف ودفن احل�صان وبد�أ اجلميع
باملعاول واجلواريف يف جمع الأتربة والنفايات و�إلقائها يف البئر
يف بادئ الأمر� ،أدرك احل�صان حقيقة ما يجري
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حيث �أخذ يف ال�صهيل ب�صوت عال ميل�ؤه الأمل وطلب النجدة
وبعد قليل من الوقت انده�ش اجلميع النقطاع �صوت احل�صان فج�أة
وبعد عدد قليل من اجلواريف ،نظر املزارع �إىل داخل البئر وقد �صعق ملا ر�آه
فقد وجد احل�صان م�شغو ًال بهز ظهره
فكلما �سقطت عليه الأتربة يرميها بدوره على الأر�ض
ويرتفع هو مبقدار خطوة واحدة لأعلى وهكذا ا�ستمر احلال
الكل يلقي الأتربة �إىل داخل البئر فتقع على ظهر احل�صان
فيهز ظهره فت�سقط على الأر�ض حيث يرتفع خطوة بخطوة �إىل �أعلى
وبعد الفرتة الالزمة مللء البئر
اقرتب احل�صان لالعلى و قفز قفزة ب�سيطة و�صل بها �إىل خارج البئر ب�سالم
كذلك احلياة تلقي ب�أوجاعها و�أثقالها عليك
كلما حاولت �أن تن�سى همومك فهي لن تن�ساك
و�سوف توا�صل �إلقاء نف�سها
وكل م�شكلة تواجهك يف احلياة هي حفنة تراب
يجب �أن تنف�ضهاعن ظهرك حتى تتغلب عليها
وترتفع بذلك خطوة للأعلى
انف�ض جانبا وخذ خطوة فوقه
لتجد نف�سك يوما على القمة
ال تتوقف وال ت�ست�سلم �أبدا
مهما �شعرت �أن الآخرين يريدون دفنك حيا
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ق�صة رقم ()18
ال�سائق الذي اخترب نف�سه
ا�ستاذن �شاب ثالثيني من �صاحب املحل ال�ستخدام هاتفه ،
ف�سمح له بذلك
وبعد ان طلب الرقم املطلوب تكلم ال�شاب
ال�سالم عليكم  ......قرات يف احدى ال�صحف اعالن بانكم بحاجة اىل
�سائق ووفق �شروط معينة وكلها متوفرة يف فهل باالمكان العمل لديكم.......
انه اعالن قدمي وان ال�سائق الذي يعمل لديكم يتمتع باخالق ومهارة عالية
......طيب اعمل مت�سوق حيث اوفر لكم ما حتتاجونه من ال�سوق .......
نف�س ال�سائق يقوم بالعمل وباتقان ......طيب اعمل لديكم يف احلديقة
حيث ان يل مهارات يف تنظيف وترتيب احلديقة .....كذلك يقوم ال�سائق
بهذا العمل وانتم مرتاحون جدا منه ......عفوا اذن ال ن�صيب يل بالعمل
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لديكم �...شكرا مع ال�سالمة
يف هذه االثناء كان �صاحب املحل ي�ستمع اىل املحادثة فرق قلبه على هذا
ال�شاب وعند خروجه نادى عليه
ـ يا ولدي انتظر حلظة ...توقف ال�شاب ملتفة اىل �صاحب املحل
ـ انك تبحث عن عمل وانا لدي فر�صة للعمل حيث انني بحاجة اىل �شخ�ص
مثلك الوكل اليه بع�ض االعمال اخلا�صة باملحل
ـ عفوا �سيدي انا ل�ست بحاجة اىل العمل
ـ عذرا لقد �سمعتك تتحدث يف الهاتف وانت تطلب العمل
ـ ال بل انني ات�صلت مبن اعمل لديه العلم هل هم را�ضون عن عملي ام انه
يفكر با�ستبدايل  ،فاطم�أننت انهم را�ضون عني
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ق�صة رقم ()19
�صناعة الغباء
جمموعة من العلماء و �ضعوا  5قرود يف قف�ص واحد
ويف و�سط القف�ص يوجد �سلم و يف �أعلى ال�سلم هناك بع�ض املوز
يف كل مرة يطلع �أحد القرود لأخذ املوز ير�ش العلماء باقي القرود
باملاء البارد
بعد فرتة ب�سيطة �أ�صبح كل قرد يطلع لأخذ املوز ,يقوم الباقني مبنعه
و �ضربه حتى ال يرن�شون باملاء البارد
بعد مدة من الوقت مل يجر�ؤ �أي قرد على �صعود ال�سلم لأخذ املوز على
الرغم من كل الأغراءات خوفا من ال�ضرب,
بعدها قرر العلماء �أن يقوموا بتبديل �أحد القرود اخلم�سة و ي�ضعوا مكانه قرد
جديد
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ف�أول �شيء يقوم به القرد اجلديد �أنه ي�صعد ال�سلم لي�أخذ املوز
ولكن فورا الأربعة الباقني ي�ضربونه و يجربونه على النزول
بعد عدة مرات من ال�ضرب يفهم القرد اجلديد ب�أن عليه �أن ال ي�صعد ال�سلم
مع �أنه ال يدري ما ال�سبب؟
قام العلماء �أي�ضا بتبديل �أحد القرود القدامى بقرد جديد
و حل به ما حل بالقرد البديل الأول حتى �أن القرد البديل الأول �شارك
زمالئه بال�ضرب و هو اليدري ملاذا ي�ضرب؟
و هكذا حتى مت تبديل جميع القرود اخلم�سة الأوائل بقرود جديدة
حتى �صار يف القف�ص خم�سة قرود مل ير�ش عليهم ماء بارد �أبدا
و مع ذلك ي�ضربون �أي قرد ت�سول له نف�سه �صعود ال�سلم بدون �أن يعرفوا ما
ال�سبب
لو فر�ضنا ..
و �س�ألنا القرود ملاذا ي�ضربون القرد الذي ي�صعد ال�سلم؟
اكيد �سيكون اجلواب  :ال ندري ولكن وجدنا �آباءنا و�أجدادنا له �ضاربني
هناك �شيئان ال حدود لهما … العالمَ و غباء الأن�سان
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ق�صة رقم ()20
�شجرة التفاح
منذ زمن بعيد وىل…كان هناك �شجرة التفاح يف غاية ال�ضخامة…كان
هناك طفل �صغري يلعب حول هذه ال�شجرة يوميا…وكان يت�سلق �أغ�صان
هذه ال�شجرة وي�أكل من ثمارها …وبعدها يغفو قليال لينام يف ظلها…كان
يحب ال�شجرة وكانت ال�شجرة حتب لعبه معها…
مر الزمن… وكرب هذا الطفل…
و�أ�صبح ال يلعب حول هذه ال�شجرة بعد ذلك…
يف يوم من الأيام…رجع هذا ال�صبي وكان حزينا…!
فقالت له ال�شجرة :تعال والعب معي…
ف�أجابها الولد :مل �أعد �صغريا لألعب حولك…
�أنا �أريد بع�ض اللعب و�أحتاج بع�ض النقود ل�شرائها…
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ف�أجابته ال�شجرة� :أنا ال يوجد معي �أية نقود!!!
ولكن ميكنك �أن ت�أخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه ثم حت�صل على النقود
التي تريدها…
الولد كان �سعيدا للغاية…
فت�سلق ال�شجرة وجمع جميع ثمار التفاح التي عليها ونزل من عليها
�سعيدا…
مل يعد الولد بعدها …
كانت ال�شجرة يف غاية احلزن بعدها لعدم عودته…
ويف يوم رجع هذا الولد لل�شجرة ولكنه مل يعد ولدا بل �أ�صبح
رجال…!!!
وكانت ال�شجرة يف منتهى ال�سعادة لعودته وقالت له :تعال والعب
معي…
ولكنه �أجابها وقال لها�:أنا مل �أعد طفال لألعب حولك مرة �أخرى فقد
�أ�صبحت رجال م�سئوال عن عائلة…و�أحتاج لبيت ليكون لهم م�أوى…
هل ميكنك م�ساعدتي بهذا؟
قالت ال�شجرة � :آ�سفة!!! ف�أنا لي�س عندي لك بيت ولكن ميكنك �أن ت�أخذ
جميع �أفرعي لتبني بها لك بيتا…
ف�أخذ الرجل كل الأفرع وغادر ال�شجرة وهو �سعيدا…
وكانت ال�شجرة �سعيدة ل�سعادته ور�ؤيته هكذا …ولكنه مل يعد �إليها …
و�أ�صبحت ال�شجرة حزينة مرة �أخرى…
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ويف يوم حار جدا…
عاد الرجل مرة �أخرى وكانت ال�شجرة يف منتهى ال�سعادة….
فقالت له ال�شجرة :تعال والعب معي…
فقال لها الرجل� :أنا يف غاية التعب وقد بد�أت يف الكرب…و�أريد �أن �أبحر
لأي مكان لأرتاح…
فقال لها الرجل :هل ميكنك �إعطائي مركبا…
ف�أجابته :ميكنك �أخذ جزعي لبناء مركبك…وبعدها ميكنك �أن تبحر به
�أينما ت�شاء…وتكون �سعيدا…
فقطع الرجل جذع ال�شجرة و�صنع مركبه!!!
ف�سافر مبحرا ومل يعد ملدة طويلة جدا……………………
�أخريا عاد الرجل بعد غياب طويل و�سنوات طويلة جدا……..
ولكن ال�شجرة �أجابت وقالت له � :آ�سفة يا بني احلبيب ولكن مل يعد عندي
�أي �شئ لأعطيه لك…
وقالت له:ال يوجد تفاح…
قال لها :ال عليك مل يعد عندي �أي �أ�سنان لأق�ضمها بها…
مل يعد عندي جذع لتت�سلقه ومل يعد عندي فروع لتجل�س عليها…
ف�أجابها الرجل  :لقد �أ�صبحت عجوزا اليوم وال �أ�ستطيع عمل �أي �شئ!!!
ف�أخربته � :أنا فعال ال يوجد لدي ما �أعطيه لك…
كل ما لدي الآن هو جذور ميتة…�أجابته وهي تبكي…
ف�أجابها وقال لها :كل ما �أحتاجه الآن هو مكان لأ�سرتيح به…
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ف�أنا متعب بعد كل هذه ال�سنون…
ف�أجابته وقالت له :جذور ال�شجرة العجوز هي �أن�سب مكان لك للراحة…
تعال …تعال واجل�س معي هنا حتت وا�سرتح معي…
فنزل الرجل �إليها وكانت ال�شجرة �سعيدة به والدموع متلأ ابت�سامتها…
هل تعرف من هي هذه ال�شجرة؟
هي �أمك �أو �أبوك!!!!!!!!!!!
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ق�صة رقم ( )21
الع�صفوروالولد
يف حديقة املنزل يجل�س الولد والوالد  ...الولد بيده كتاب يقرا به ....الوالد
ينظر اىل ولده واالفكار جتول يف خاطره  ...بعد ما يقارب ن�صف �ساعة بدا
التململ على الوالد وانتبه اىل غ�صن ال�شجرة يتحرك ف�سال ولده
ـ ولدي انظر اىل هذا الغ�صن كيف يتحرك ؟ وما هو �سبب حركته .
نظر الولد اىل الغ�صن فاجاب والده
ـ انه الع�صفور الذي حرك الغ�صن
وعاد اىل قراءة كتابه
دقائق وكرر الوالد نف�س ال�س�ؤال
واعاد الولد نف�س االجابة
دقائق اخرى وكرر الوالد ثالثة نف�س ال�س�ؤال
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فاجاب الولد بع�صبية انه الع�صفور وال تكرر ال�س�ؤال النني من�شغل بالقراءة
تامل الوالد ونه�ض فدخل الدار وبعد حلظات خرج وبيده كتاب واعطاه
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�سا يف احد االيام يف حديقة املنزل وكنت اداعب ولدي الذي
مل يبلغ الثالثة من عمره وفجاة راى الع�صفور ف�سالني بابا ما هذا؟ فاجبته
باحلركات و�صوت زقزقة الع�صافري فغ�ص بال�ضحك ولدي وكنت �سعيدا اكرث
منه وانا اراه ي�ضحك وكرر ال�س�ؤال مرة اخرى وانا اعيد نف�س حركات الع�صفور
وزقزقته وعادت �ضحكته الرائعة متال وجهه الربيء وكرر ال�س�ؤال الكرث من
ع�شرين مرة ويف كل مرة اجيب بنف�س االجابة من غري ملل.......
كفى يا ولدي توقف من القراءة
فاح�س الولد بخطيئته اجتاه والده فنه�ض من مكانه وقبل را�س ابيه والدموع
تنهمر على خديه .
} َفال َتق ُْل َل ُه َما �أُ ٍّف َوال َت ْن َه ْر ُه َما َو ُق ْل َل ُه َما َق ْو ًال َك ِرمي ًا {
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حكايات يف تطوير الذات
ال�سمك
يحكى ان امر�أة زارت �صديقة لها جتيد الطبخ لتتعلم منها �سر «طبخة
ال�سمك»  ..و�أثناء ذلك الحظت انها تقطع ر�أ�س ال�سمكة وذيلها قبل قليها
بالزيت ف�س�ألتها عن ال�سر ,ف�أجابتها ب�أنها التعلم ولكنها تعلمت ذلك من
والدتها فقامت وات�صلت على والدتها لت�س�ألها عن ال�سر ،لكن االم اي�ضا
قالت انها تعلمت ذلك من �أمها (اجلدة) ،فقامت وات�صلت باجلدة لتعرف
ال�سر اخلطري ،فقالت اجلدة بكل ب�ساطة :لأن مقالتي كانت �صغرية وال�سمكة
كبرية عليها...
(ومغزى الق�صة :ان الب�شر يتوارثون بع�ض ال�سلوكيات ويعظمونها دون ان
ي�س�ألوا عن �سبب حدوثها من الأ�صل) !!
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�أما الق�صة الثانية
فهي عن رجل وقف ي�شاهد فرا�شة حتاول اخلروج من �شرنقتها ،وكانت
ت�صارع للخروج ثم توقفت فج�أة وك�أنها تعبت ،ف�أ�شفق عليها فق�ص غ�شاء
ال�شرنقة قليال ! لي�ساعدها على اخلروج  ..وفعال خرجت الفرا�شة لكنها
�سقطت لأنها كانت �ضعيفة ال ت�ستطيع الطريان كونه �أخرجها قبل ان يكتمل
منو �أجنحتها...
(ومغزى الق�صة  :اننا نحتاج ملواجهة ال�صراعات يف حياتنا خ�صو�صا يف
بدايتها لنكون �أقوى وقادرين على حتمل �أعباء احلياة و�إال �أ�صبحنا �ضعفاء
عاجزين) !
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�إقر�أ و ت�أمل
مهمة جدا !!!!!
وقف بروفي�سور �أمام تالميذه..
ومعه بع�ض الو�سائل التعليمية..
وعندما بد�أ الدر�س ودون �أن يتكلم..
�أخرج عبوة زجاجية كبرية فارغة..
و�أخذ ميلأها (بكرات �صغرية)
ثم �س�أل التالميذ..
هل الزجاجة التي يف يده مليئة �أم فارغة ؟
فاتفق التالميذ على �أنها مليئة..
بالكرات ال�صغرية
ف�أخذ �صندوقاً �صغريا من احل�صى..
و�سكبه داخل الزجاجة ...
ثم رجها ب�شده حتى تخلخل احل�صى..
يف امل�ساحات الفارغة بني كرات �صغرية..
ثم �س�ألهم ...؟
�إن كانت الزجاجة مليئة ؟
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ف�أتفق التالميذ جمدداً على �أنها كذلك..
ف�أخذ بعد ذلك �صندوقاً..
�صغرياً من الرمل..
و�سكبه فوق املحتويات يف الزجاجة..
وبالطبع فقد ملأ الرمل باقي الفراغات فيها..
و�س�أل طالبه مره �أخرى..
�إن كانت الزجاجة مليئة ؟
فردوا ب�صوت واحد..
ب�أنها كذلك ....
�أخرج الربوفي�سور بعدها فنجاناً من القهوة..
و�سكب كامل حمتواه داخل الزجاجة..
ف�ضحك التالميذ من فعلته..
وبعد �أن هد�أ ال�ضحك..
�شرع الربوفي�سور يف احلديث قائ ًال :
الآن �أريدكم �أن تعرفوا ما هي الق�صة..
�إن هذه الزجاجة متثل حياة كل واحد منكم..
وكرات �صغرية  ..متثل الأ�شياء ال�ضرورية يف حياتك :
دينك  ،قيمك � ,أخالقك  ،عائلتك � ,أطفالك ,
�صحتك � ,أ�صدقائك.
بحيث لو انك فقدت ((كل �شيء))
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وبقيت هذه الأ�شياء ف�ستبقى حياتك..
مليئة وثابتة..
�أما احل�صى فيمثل الأ�شياء املهمة يف حياتك :
وظيفتك  ,بيتك � ,سيارتك..
و�أما الرمل فيمثل بقية الأ�شياء..
�أو لنقول :الأمور الب�سيطة والهام�شية..
فلو كنت و�ضعت الرمل يف الزجاجة �أو ًال..
فلن يتبقى مكان للح�صى �أو لكرات �صغرية..
وهذا ي�سري على حياتك الواقعية كلها..
فلو �صرفت كل وقتك وجهدك على توافه الأمور..
فلن يتبقى مكان للأمور التي تهمك..
لذا فعليك �أن تنتبه جيدا وقبل كل �شيء للأ�شياء ال�ضرورية..
حلياتك وا�ستقرارك..
و�أحر�ص على االنتباه لعالقتك بدينك..
ومت�سكك بقيمك و مبادئك و �أخالقك..
�أمرح مع عائلتك  ،والديك � ،أخوتك  ،و�أطفالك..
قدم هديه ل�شريك حياتك وعرب له عن حبك..
وزر �صديقك دائماً و�أ�س�أل عنه..
�أ�ستقطع بع�ض الوقت لفحو�صاتك الطبية الدورية..

95

ال تقر�أين قراءة �سطحية

96

وثق دائما ب�أنه �سيكون هناك وقت كايف للأ�شياء الأخرى ......
ودائماً..
�أهتم بالكرات ال�صغرية �أو ًال..
فهي الأ�شياء التي ت�ستحق حقاً االهتمام..
حدد �أولوياتك..
فالبقية جمرد  ...رمل..
وحني انتهى الربوفي�سور من حديثه..
رفع �أحد التالميذ يده قائ ًال:
�أنك مل تبني لنا ما متثله القهوة ؟
((فابت�سم)) الربوفي�سور وقال :
�أنا �سعيد لأنك �س�ألت..
�أ�ضفت القهوة فقط لأو�ضح لكم..
ب�أنه مهما كانت حياتك مليئة ......
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قف حلظات واقرا هذه الفقرات
�شتم رجل �أحد ال�صاحلني ..فالتفت ال�صالح �إىل الرجل وقال له :هي
�صحيفتك فاملأها مبا �شئت..
ف�أنت م�صنف من �ضمن الب�شر
ال تخجل من �أخطائك
وادعيت �أنها من فعل القدر
ولكن اخجل �إذا كررتها
عندما تنمو �أظفارنا ..نقوم بق�ص الأظافر ..وال نقطع �أ�صابعنا!..
وكذلك عندما تزيد م�شاكلنا بالأ�سرة ..يجب �أن نقطع امل�شاكل ..ال �أن نقطع
عالقاتنا!
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لو �ضربت طفال �ضربة خفيفة و�أنت "توبخه" لبكى ..ولو �ضربته �ضربة �أقوى
و�أنت "متازحه" ل�ضحك..
لأن الأمل النف�سي �أ�شد �إيذاء من الأمل اجل�سدي ..الكلمة جترح!
من �شجرة واحدة ميكنك �أن ت�صنع مليون عود كربيت ..وميكن لعود كربيت
واحد �أن يحرق مليون �شجرة..
"ال تدع موقف غ�ضب واحد يحرق �صورتك �أمام كل النا�س"
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�إنتبه!

�إن الذي ميدحك مبا لي�س فيك وهو را�ض عنك� ..سيذمك مبا لي�س فيك
عندما ي�سخط عليك..
حاول �أحد املوظفني �إيهام من حوله �أنه �شخ�ص مهم ..فلما طرق رجل عليه
الباب �سارع املوظف �إىل حمل �سماعة الهاتف متظاهرا ب�أنه يكلم �شخ�صا
مهما..
فلما دخل الرجل قال له املوظف" :تف�ضل اجل�س ولكن انتظرين حلظة ف�أنا
�أحاول حل بع�ض امل�شاكل"..
وبد�أ يتظاهر ب�أنه يتكلم بالهاتف ملدة دقائق..ثم �أغلق ال�سماعة وقال للرجل:
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تف�ضل ما هو �سبب زيارتك؟
فقال الرجل" :جئت لإ�صالح الهاتف يا �أ�ستاذ"!!
فلنقبل �أنف�سنا كما نحن ..ف�إن النا�س تكره املت�صنع..
�أح�س رجل ب�أن عامال فقريا مي�شي خلفه ..فقال الرجل يف نف�سه" :ه�ؤالء
ال�شحاذيني دائما يالحقوننا ليطلبوا مزيدا من املال"!..
فقال العامل الفقري للرجل :عفوا يا�سيدي ..حمفظتك �سقطت منك..
"فلنح�سن الظن بالآخرين"
نحن نعلم �أن للطاولة �أرجل ولكننا نتقبل �أنها ال ت�سري..
نحن نعلم �أن للقلم ري�شة ولكننا نتفهم �أنه ال يطري..
نحن نعلم �أن لل�ساعة عقارب ولكننا مت�أكدون �أنها ال تل�سع..
نحن نعلم �أن للباب يدا ولكننا ال نريد منه �أن ي�صافحنا..
"ونحن نعلم �أن كثريا ممن حولنا لهم قلوب ولكنهم ال ي�شعرون بنا..
فلنتقبل ذلك� ..أهم �شي �أن اهلل معنا.
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�أخطاء عبقرية قادت �إىل اكت�شافات علمية هامة
تو�صل الإن�سان �إىل عدد كبري من االخرتاعات واالكت�شافات عن طريق
ال�صدفة ،فبينما الإن�سان العادي يخطئ لكن ال ينتج عن خطئه اكت�شاف
�أو اخرتاع ،لكن املتميزين يف تفكريهم فينتج عن �أخطائهم اكت�شافات تغري
وجه العامل ،لأنهم بب�ساطة يتبعون هذا اخلط�أ بتفكري ودرا�سة وا�سعتني ملعرفة
�أ�سباب حدوثه وهذا ما يعرف باخلط�أ العبقري
تاليا فكرة موجزة حول ثالثة �أخطاء ت�ستعر�ضها لنا الدكتورة هيا اجلوهر قادت
�إىل اكت�شاف املحليات ال�صناعية وخط�أ �آخر جنم عنه اخرتاع فرن امليكروويف
�أما اخلط�أ الثالث فادى �إىل اكت�شاف م�شروب الكوال الغازي.
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كيف مت اكت�شاف املحليات ال�صناعية (
ال�سكر ال�صناعي ) ؟
بينما كان طالب يف ال�سنة النهائية يف كلية
العلوم منهمكا يف عمله لتطوير مادة التولوين
عام 1879م ونتيجة الن�شغاله طوال الليل جل�س �إىل املائدة نا�سيا غ�سل يديه
وهو خط�أ مل يرتكبه من قبل� ،شعر ب�أن اخلبز الذي يتناوله حلو الطعم فنادى
الطاهية و�أخربها �أن اخلبز حلو الطعم وعندما تذوقته مل جتده حلو الطعم
عندها فقط �أدرك خط�أه فهو مل يغ�سل يديه من املواد الكيماوية التي يعمل
فيها طوال اليوم فا�ستنتج �أنه ال بد �أن تكون هناك مادة �أعطته هذا املذاق
الأحلى من ال�سكر وراح يتذوق جميع املواد التي ا�ستخدمها ذلك اليوم،
وهكذا اكت�شف مادة ال�سكارين �أول حمل �صناعي عرفه الإن�سان وهي �أحلى
من ال�سكر بـ � 500ضعف وا�ستخدمت بدال عن ال�سكر يف احلروب حيث
ي�صعب وجوده
كيف مت اخرتاع فرن امليكروويف ؟
�أما امل�صادفة العجيبة التي نتج عنها ت�صنيع فرن املايكروويف الذي ال يخلو
منه منزل ،التي حدثت للمهند�س الإجنليزي (بري�س �سبن�سر) عندما �أدخل
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يده يف جيبه ليبحث عن �شيء ي�أكله بينما كان واقفا بجوار �صمام ي�شغل
جهاز الرادار �أثناء انهماكه يف �صناعة �أحد �أجهزة الرادار للجي�ش الربيطاين
عام 1946م ففوجئ ب�أن ال�شوكوال التي يحتفظ بها يف جيبه قد ذابت رغم
�أنه يعمل يف غرفة باردة مما �أثار تفكريه ،لذا قام بجلب كي�س من حبوب الذرة
وو�ضعها �أمام ال�صمام الإلكرتوين وخالل دقائق معدودة �أخذت حبات
الذرة يف االنفجار وتناثرت يف �أرجاء املعمل ومل يكتف بذلك بل قام بو�ضع
البي�ض يف �إبريق وعمل فتحة فيه �أمام م�صدر الأ�شعة وما هي �إال ثوان حتى
تناثرت حمتويات البي�ضة خارج الوعاء ،ومن هنا علم �سبن�سر �أن موجات
الراديو الق�صرية التي طهت البي�ضة بهذه ال�سرعة قد تفعل ال�شيء نف�سه
مع بقية الأطعمة ،ويف عام 1953م ظهر �أول فرن ميكروويف وكان بحجم
الثالجة واقت�صر ا�ستخدامه على الفنادق واملطاعم
كيف متت �صناعة �شراب الكوال الغازي ؟
وكان الإهمال �سببا يف ظهور �أ�شهر م�شروب يف العامل
وهو الكوال ،ففي البداية حاول ال�صيدالين جون
بيمبريتون عام 1886م �أن يح�ضر �شرابا منع�شا من نبات الكوكا الأمريكي
والكوال الإفريقي ملن يعانون الإرهاق والإجهاد وبيع يف ال�صيدليات وعندما
�أخط�أ البائع ال�صنبور الذي يذيب ال�شراب ،فبدال من �أن يذيبه يف املاء �أذابه
يف املياه الغازية وهكذا ن�ش�أ م�شروب الع�صر.
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كلمة ال بد منها
لذلك �أعزائي القراء ال تدعوا �أخطاءكم متر مر الكرام ،فعندما نتفكر يف
بدايات الأ�شياء واالكت�شافات جند �أغلبها نتج عن �شرارة �أوقدت فكرة دون
تخطيط م�سبق
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البحر
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ِ
ريك
م�ص َ

 را ِق ْب �أفكا َر َك لأنها �س ُت�صب ُِح �أف َعا ًال. را ِق ْب �أفعا َل َك لأنها �س ُت�صب ُِح عادات. را ِق ْب عادا َت َك لأنها �س ُت�صب ُِح ِطباعاً.حد ُد ِ
م�ص َريك.
 را ِق ْب ِطبا َع َك لأنها �س ُت ِّيا ابن �آدم جعلتك يف بطن �أمك،
وغ�شيت وجهك بغ�شاء لئال تنفر من الرحم،
وجعلت وجهك �إىل ظهر �أمك لئال ت�ؤذيك رائحة الطعام ..
وجعلت لك متك�أ عن ميينك ومتك�أ عن �شمالك،
ف�أما الذي عن ميينك فالكبد ..و�أما الذي عن �شمالك فالطحال،
وعلمتك القيام والقعود يف بطن �أمك  ..فهل يقدر على ذلك غريي؟
فلما �أن متّت مدتك و�أوحيت �إىل امللك بالأرحام �أن يخرجك،
ف�أخرجك على ري�شة من جناحه،
ال لك �سن تقطع  ...و ال يد تبط�ش ....وال قدم ت�سعى،
ف�أنبعث لك عرقني رقيقني يف �صدر �أمك يجريان لبنا خال�صا.
حار يف ال�شتاء و باردا يف ال�صيف،
و�ألقيت حمبتك يف قلب �أبويك،
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فال ي�شبعان حتى ت�شبع  ...و ال يرقدان حتى ترقد،
فلما قوي ظهرك و �أ�شتد �أزرك،
بارزتني باملعا�صي يف خلواتك،
و مل ت�ستحي مني،
ومع هذا
�إن دعوتني �أجبتك،
و�إن �س�ألتني �أعطيتك،
و�إن تبت �إ ّيل قبلتك،
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هل فكرت يوم ًا ..قبل �أن ت�ؤديها!!
ال�صالة
قبل.......
�أن ت�ؤدي ال�صالة هل فكرت يوماً...
 و �أنت ت�سمع الأذان .....ب�أن جبار ال�سموات والأر�ض يدعوك للقائه يف <ال�صالة> !!!!...
 و �أنت تتو�ض�أ....ب�أنك ت�ستعد ملقابله ملك امللوك!!...
 و�أنت تتجه �إىل امل�سجد !!!...ب�أنك جتيب دعوة العظيم ذي العر�ش املجيد !!!
 و�أنت تكرب تكبرية الإحرام !!ب�أنك �ستدخل يف مناجاة ربك ال�سميع العليم!!
 و�أنت تقر�أ �سورة الفاحتة يف ال�صالة !!ب�أنك يف حوار خا�ص بينك وبني خالقك ذو القوة املتني !!
 و�أنت ت�ؤدي حركات ال�صالة !!ب�أن هناك الإعداد التي ال يعلمها �إال اهلل من املالئكة  ........راكعون و�آخرون
�ساجدون منذ �أالف ال�سنني !!!
 -و�أنت ت�سجد !!!!!

ال تقر�أين قراءة �سطحية

108

ب�أن �أعظم و�أجمل مكان يكون فيه الإن�سان هو �أن يكون قريباً من ربه الواحد الأحد
 و�أنت ت�سلم يف �آخر ال�صالة!!!...ب�أنك حترتق �شوقاً للقائك القادم مع الرحمن الرحيم ( ،ال�شوق �إىل اهلل
ولقائه)،
ن�سيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا ( ،امل�ست�أن�س باهلل)،
جنته يف �صدره  ،وب�ستانه يف قلبه  ،ونزهته يف ر�ضى ربه،
(�أرق القلوب ......قلب يخ�شع هلل ( ،و�أعذب الكالم  .....ذكر اهلل  ،و�أطهر
حب ......احلب يف اهلل ) ،ومن وطن قلبه عند ربه)

�سكن و ا�سرتاح
و �إذا �أح�س�ست ب�ضيق وحزن
ردد دائماً (ال �إله �إال �أنت �سبحانك �أين كنت من الظاملني) ،هي طب القلوب،
نورها �سر الغيوب  ،ذكرها ميحي الذنوب (ال �إله �إال اهلل)
اللهم ارحم من قر�أ هذا املو�ضوع برحمتك الوا�سعة يا اهلل ....
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صور تحكي..
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امرأة تحمل امها (كما في الصورة) من محافظة العمارة لحج بيت اهلل الحرام
وزيارة ابي عبد اهلل الحسين (عليه السالم ) في كربالء المقدسة

114
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ال عذر للسليم المعافى اذا لم يصلي

يتيمة تبكي عند قبر أمها
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