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5 المقّدمة

»خواط�ر للحياة« خّطها قلم الكاتبة والناش�طة في مجال العمل 
اإلس�امي واالجتماعي في العراق، األس�تاذة علي�اء األنصاري.. 
خواطره�ا هذه هواجُس نابعة من قلٍق إنس�انّي تقس�و أحيانًا، تحنو 
أحيان�ًا أخ�رى، ولكّن أف�كار خواطرها تبق�ى أفكارًا رس�الّية نقدّية 
اجتماعّي�ة، هدُفه�ا الوصول إلى األحس�ن، والخ�روج من المآزق 

التي يعيشها إنساننا ومجتمعنا إلى ساحات أكثر إشراقًا وإضاءة..

ويش�ّرفنا ف�ي المرك�ز اإلس�امي الثقاف�ي � مجم�ع اإلمامي�ن 
الحس�نين L في بيروت أن ننش�ر ه�ذه الخواطر عس�اها تقرع 

أبواب العقول والقلوب للذهاب باتجاه ما ينيُر الدروب.
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)1(
الفيس بوك أكرم من اإلنسان

ربما أحلى ما في الفيس بوك، أّنه يس�ألك يوميًا: ماذا يخطر 
في بالك؟

ه�و الس�ؤال الذي نحت�اج أن نس�معه مّمن حولن�ا كّل يوم، 
ف�ا نج�ُده.. يضيع في زحمة أعماله�م، أو زحمة الفوضى ِمْن 
حولهم، أو في ش�ّدة تدّف�ق مصالحهم، أو ربما يضيع في َكومة 

المشاعر المضطربة في دواخلهم.

الفيس ب�وك كريم، كما الناس بخاء.. يبخلون باالبتس�امة 
والس�ؤال واالهتم�ام باآلخ�ر.. ق�د يقض�ون س�اعاٍت ط�وااًل 
ف�ي عوال�م وهمية في حي�ن أنَّ َمْن حولهم ينتظ�رون منهم ولو 

لحظات لاهتمام والسؤال.

كيف يمكن للفيس بوك أن يكون أكرم من اإلنسان؟!

لذلك اعتدت يوميًا أن أس�أل نفس�ي: واليوم ماذا يجول في 
خاطرك سيدتي؟

في بعض األحيان، أتعّمد اإلجابة بصوٍت مرتفع، وأش�ارك 



خواطر للحياة8

اآلخري�ن أف�كاري، وغالبًا ما يدور ذلك ف�ي داخلي.. لتختفي 
تلك األفكار في زحمة الضجيج من حولي.

يا ُترى لماذا فقدنا ذلك السؤال وذلك االهتمام؟!

)2( غرباء
ما بال�ي كّلما قلت ب�أّن غربتي قد بدأت تتاش�ى، تفاجئني 

األحداُث بأّني قد أخطأُت تقديراتي. 

 فهن�اك أق�داٌر تازمنا مهم�ا حاولنا الفرار منه�ا أو تأطيرها.
لعّل االغتراب هو أحد تلك األقدار.

فالُغرب�ة: وط�ن مق�ّدس.. يمنح�ك الحري�ة ف�ي أن تك�ون 
)أنت(، ال )هم(.

وط�ن َيِس�نُّ قوانين�ه، على أس�اس احترام ال�ذات وتقديس 
المبدأ، ويرسم له حدودًا من العّزة ال يطأها إال الطاهرون..

ولذل�ك ع�اش جمي�ُع األنبي�اء والمصلحي�ن، غرب�اء ف�ي 
مجتمعاتهم وأوطانهم.
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)3(
لنبدأ بربيع القلب قبل ربيع الطبيعة

الجميع يستعّد للربيع..

عيُد الشجرة، عيُد األرض، وما إلى ذلك من تسميات.

والربيع، بحدِّ ذاته كمفردة، يش�يع ف�ي النفس أجواَء البهجة 
والُحُب�ور.. فه�و والدة جديدة للطبيعة والحي�اة، ُتَزيَّن األرض 

بألوانها البهّية.. كلُّ شيء جميل..

ولك�ن إذا لم يكن في النفس اس�تعداٌد لتقّب�ل هذا الجمال، 
وهذه الوالدة الجديدة للحياة، فا فائدة من كلِّ ذلك، وال يعود 

للربيع أيُّ معًنى وأيُّ طعم.

وال يمكن لقلٍب أن يستعّد للربيع وهو يعيش عمى األلوان، 
أو تعلوه غشاوة..

قلوٌب كهذه ليست قادرًة على تذّوق َطْعم الربيع.

فربيُع القلب هو األهم، علينا أن نعّلم قلوبنا كيف تكون ربيعًا 
لصاحبها ولمن حوله، ربيعًا للتجّدد والحياة والحّب والعطاء..

ربيع�ًا لكي يبتهج اآلخ�رون بها، ويستش�عرون الجمال من 
خالها..
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فلنبدأ باالحتفال بربيع قلوبنا أواًل، لكي نتمّكن من استشعار 
ربيع الطبيعة.

كّل ربيع وأنتم بخير. 

)4( 
مم أصابهم الصَّ

ف�ي عالم مضطرب، تخنقه كثرُة الُمغريات ويحاصُرُه القلُق 
من زوال النِّعمة أو القلق من عدم قدومها.

أجدني أشعر برغبة عارمة في ُلْبس ُمسوِح الصمت والطواِف 
بهدوٍء حول وجٍع طالما سكنني...

كي�ف يمكن أن تجعلهم يس�معون َهْمَس روح�ك وِعّلتهم 
َمم؟! الصَّ

كيف يمكنك أن تمارس طقوس وحدانّيتك، وسط ضجيج 
آلهته�م المفترش�ة قارع�َة الطريق.. يتس�ّولون حوله�ا، طالبين 

الرزق والذرّية والعّزة؟!!
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)5(
ضياع

َعَجٌب ألّمِة )اقرأ(، وهي ال تقرأ!!

َعَجٌب ألّمة العمل واإلنتاج وهي تفرُح للعطلة!!

الَِّذيناَ لاَ  ُم�وناَ واَ ْعلاَ ِذيناَ ياَ ْل ياَْس�تاَِوي الَّ َعَج�ٌب ألّمة العلم ﴿هاَ
﴾]الزمر: 9[، وهي تفّر من الدرس والعمل والتطوير!!  ُموناَ ْعلاَ ياَ

الط�اب يبحثون عن العطلة فرارًا من الدرس، والموّظفون 
يبحث�ون ع�ن العطل�ة ف�رارًا من ال�دوام وه�م يش�هدون يوميًا 
ولخم�س مّرات ف�ي صاتهم: )أّن محمدًا رس�ول الله(، ذلك 
النبّي الذي قّبل َيَدْين توّرمتا من ش�ّدة العمل، وعاش عمره كّله 

عامًا يأكل من كدح يديه!!

عجيب�ٌة أّم�ُة )اق�رأ(، كي�ف ضاع�ت ف�ي متاه�ات الجه�ل 
والظام..

وأصبحت أمة )النوم خيٌر من الصاة(!!
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)6(
معادلة صعبة

في نهاية كّل عام، يشغُلني هذا السؤال:

ي�ا ترى هل نحتفي بنهاية ع�ام ألّننا كبرنا عامًا؟ تّمت إضافة 
عاٍم كامٍل إلى سجّلنا الُعْمري؟

أم ألّن عمرنا َنَقَص عامًا؟ وتقّلصت مس�يرتنا نحو الله؟ أي 
اقتربنا أكثر من لقائه؟

هل كبرنا عامًا؟ أم نقص من عمرنا عاٌم؟

معادل�ٌة صعبة، ولكن يبقى المهم: إذا كبرنا أو صغرنا عامًا، 
كيف كان ذلك؟

ماذا فقدنا خاَل هذه العملية؟

ما هي المشاعُر التي رافقت هذه العملية؟

كيف سُنصنَّف في نهاية كلِّ عام: من الخاسرين أم من الرابحين؟

وعندما نحتفي بيوم ميادنا: هل نحتفي ألّننا كبرنا عامًا؟ أم 
ألّن عمرنا نقص عاٌم؟



13 خواطر للحياة

)7(
أقسى األسفار

م�ن اإلثارات الهاّمة في حياة اإلنس�ان، والتي تضيف عليها 
جمااًل.. هو السفر.

الس�فر تارة للس�ياحة والترفي�ه وتارة للعم�ل وطلب الرزق 
وت�ارة لطل�ب العلم وت�ارة فرارًا م�ن طاغية وهروب�ًا من ظلم، 
وأحيان�ًا لرؤية أهل وأحباب، وطورًا للعب�ادة والوصل مع الله 

)كسفر العمرة والحج(.

تنّوعت األسباب والسفر واحد..

وربم�ا أقس�ى أن�واع الس�فر ه�و ال�ذي ُنجب�ر علي�ه.. )وإن 
اختلفْت أسباُب الَجْبر(.

ألّنك تشعر بأّنك ُتساق إلى نحر روحك.
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)8(
نوم اليقظة

هل جّرب أحدكم النوم وهو مستيقظ؟

أن تن�ام، ولك�ّن النوم لم يقَو عل�ى أن يفصلك عن عالمك، 
عالم اليقظة.

يحدث هذا في حاالت القهر!

فالتع�ُب واإلره�اق يفرضاِن علي�ك النوَم، والقه�ُر يفرُض 
عليك اليقظة... فتنام وأنت يقظ!!

س�بحان الل�ه ال�ذي أودع فين�ا األض�داد.. وس�بحانه الذي 
يجعلنا نحيا رغم القهر الذي يحاصر اليقظة والنوم فينا!!

)9(
لماذا ل يرحمنا الله؟

في بعض األحيان، نتساءل لماذا ال يرحمنا الله؟ ال يستجيب 
دعاءنا؟ 
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هل سألنا أنفسنا: ماذا قّدمنا نحن لله؟

ماذا هّيأنا ألنفسنا من أسباب الرحمة؟!

أستغرب كثيرًا من أولئك الذين يعيشون في نَِعم الله، تحت 
حة  سمائه وعلى أرضه ويستفيدون من شمسه، ويتمّتعون بالصِّ
والعافية وُحْس�ن الِقوام، وكّل تل�ك النَِّعم التي وهبها الله لهم، 
ثم ال يلتزمون عبادته، وال يتحّملون مشّقة طاعاته، وال يراعون 

فرائضه.. وال يسعون إلى رضاه؟!

أال تّتفقون معي أنَّ هذا أمر عجيب؟!

)10(
.. فلنصنع أقدارنا بأيدينا

ه�ي ليل�ة مبارك�ة، يق�وم بع�ض العب�اد بإحيائه�ا بالدع�اء 
والص�اة حت�ى الفجر، طمع�ًا في قض�اء حاج�ة أو خوفًا من 
غض�ب أو رجاًء لمغفرة... وما إلى ذلك من أس�باب تختلف 

باختاف حوائج البشر.

أعتقد أنَّ فضل ليلة القدر ال يكمن فقط في الدعاء والصاة، 
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بل بأن يجعلها اإلنس�ان، محّطة انتفاضته وثورته على نفس�ه.. 
فه�ي الليلة التي يقّرر فيها العب�د أن يتوب عن معصية، أو يردع 
نفسه عن سلوك ُمشين، أو ينوي نية صادقة، أو يعزم على تغيير 
رذيل�ة فيه.. ه�ي الليلة التي يصنع اإلنس�ان فيها قدره، ويش�ير 
إلى الله تعالى بأّنه قد غّير قدره لكي يس�تجلب رحمته وتأييده 
وتس�ديده، لذلك يقول بعض العرفاء: »ال بّد لإلنسان أن تكون 
له ليلة قدر في حياته، وهي الليلة التي ينفض اإلنسان عن نفسه 
غب�ار الغفل�ة والجهل والضالة، ليلة يعود فيه�ا إلى الله تعالى 
وإلى نفس�ه.. وليس بالضرورة أن تكون في ش�هر رمضان، في 

أي شهر يحدث هذا، فهي ليلة قدره«.

نعم، هي ليلة يصنع اإلنس�ان فيها قدره.. فليَر كّل واحد فينا 
كيف يحيي تلك الليالي الفضيلة، لنس�تثمر تلك الليالي أفضل 
اس�تثمار، بالتوب�ة واإلناب�ة والتفّك�ر وطلب العل�م واإلنتاجية 

والنهضة ألجل تغيير واقعنا المتعب.

ليل�ة القدر: ليلة نصن�ع فيها أقدارنا.. اللهم س�ّددنا لذلك.. 
فاألمة التي ال تعرف كيف تصنع قدرها، أّمة ضائعة.. لن يجود 

عليها الزمن بأفضل األوقات.

أحّبت�ي: ليال�ي ق�در مبارك�ة.. وأق�دار عظيم�ة تنتظرن�ا.. 
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فلنسارع إليها.

فليق�رأ كّل واح�د مّن�ا كت�اب حياته جي�دًا، ويحّل�ل أحداثه 
ووقائعه، ويس�أل نفس�ه: لماذا حدث كّل هذا؟ ثم يمسك قلمًا 
ويب�دأ بالكتاب�ة م�ن جديد، يكتب له ق�درًا جديدًا لعّل الس�ماء 

تكتب له سامًا عند مطلع الفجر.

)11(
الموت.. رسول الله إلينا..

هن�اك أش�ياء ال يمك�ن أن ُتق�ال وال يمك�ن أن ُتكتب.. هي 
ُتستش�عر!! مش�اعرنا فقط ق�ادرة على اس�تيعابها، وقادرة على 

النطق بها، بكاًء في بعض األحيان، وصمتًا في أحيان أخرى.

الموت.. واحد من تلك األشياء.

فلَنْحَتِرْمه.. ألّنه رسول الله إلينا.

وقّلة َمْن يفهم رسالته ويستشعرها.
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)12(
إلى عيون )أحمد( البريئة!!

عل�ى قارعة طرقات الوجع اإلنس�انّي، رأيته.. في العاش�رة 
من عمره، نحيفًا.. أس�مَر.. حزينًا، يحمل في يده كيسًا للعلكة 
يبيعها للمارة ليشتري بثمنها عشاًء ألسرته في إحدى مخّيمات 

أربيل للنازحين السوريين!!

أعجبن�ي إص�راره عل�ى العم�ل ب�دل التس�ّول، وأفجعتن�ي 
قساوة الهّم المرتسم على ُمحّياه في أروع لوحة للعوز البشري 
المتش�ّرب طفولة صبي يفت�رش أرض الغربة ألّن وطنه لم يعد 

قادرًا على منحه األمان بعد أن ُقتلت أخته وُشّردت عائلته.

َمِن المسؤول؟!

َمْن س�يقف أم�ام قاضي الس�ماوات واألرض ف�ي محكمة 
العدل، ليجيب عما يح�دث ألحمد وآالٍف أمثاله من األطفال 

في سوريا والعراق.. وفي عالمنا العربي واإلسامي..

اآلالف من أمثال أحمد غير المرئّيين وغير المعروفين لنا.. ننساهم 
ونحن نفترش موائد طعامنا، ونرسم ألطفالنا شكل أحامهم.

الب�راءة في عينّي أحمد، تدغدغ الهّم ف�ي داخلي.. وتجعله 
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ينتح�ب ألحم�د في الع�راق، وأحمد ف�ي س�وريا، وأحمد في 
فلس�طين، وأحم�د في مص�ر، وأحمد ف�ي اليم�ن، وأحمد في 
ليبي�ا... فإلى متى يبق�ى األحمديون، يفترش�ون طرقات العوز 
والهّم بأيٍد صغيرة وأحام بريئة ويلتحفون السماء بأمٍل منكسر 

يخشى أن ُيعلن عن نفسه.

)13(
ْن يمنح األمان؟! ماَ

همس�ت لي إحداهّن: ما تريده الواحدة منا، هو أن يش�عرها 
)رجله�ا( باألمان!! وه�ي تنصرف مبتعدة عّني، أحسس�ت أّن 

هذه المعادلة خاطئة.. 

ما يشعرنا باألمان هو وجود الله في دواخلنا..

الله َمْن يمنح األمان.. ال أحد سواه.



خواطر للحياة20

)14(
الحّب.. قيمة الحياة

في يوٍم ما .. في مكان ما .. ذات لحظة ما .. 

ندرك بأّن الحياة صغيرة.. بقدر حّبة حّمص.

كما ندرك بأنَّ قيمتها عظيمة.. كما الحّب.

ولكن الفاصلة بين هذه اللحظة التي نعيش�ها اآلن، ومجيء 
تل�ك اللحظة فاصلة قيمتها كقيمة الحّب وحجمها بحجم حّبة 

الحّمص..

ويبق�ى إدراك البع�ض لذل�ك بحجم حب�ة الحّمص.. 
فيما ي�درك البعض اآلخر ذلك بحج�م الحّب الذي يمأل 

الكون.

)15( 
حالنا.. بمعايير اآلخرين

 عندما يسألنا اآلخرون عن حالنا، نجيب: بخير.. على ما يرام.
يا ت�رى كيف نحّدد ال�)م�ا يرام(؟ هل بمعايي�ر اآلخرين.. أي 
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م�ا يعتق�ده اآلخ�رون أّنه )ما يرام(؟ أم ما نش�عر نح�ن بأّنه )ما 
يرام(؟!

ولم�اذا نفق�د � في غال�ب األحيان � الش�جاعة ب�أن ُنصّرح 
بحقيقة حالنا فيما إذا كّنا على غير ما يرام؟!!

)16(
عندما ينفد مخزون الدمع في المآقي

ق�د نجد في بعض األحي�ان، رغبة في البكاء.. ال لش�يء، 
س�وى الش�عور ب�أّن القه�ر يترّب�ع اليس�ار م�ن الجه�ة العليا 

لصدورنا!

وفي تلك اللحظة نفسها، ندرك بأّن مخزون الدمع في مآقينا 
قد نفد!

حينها نحتاج إلى قّوة عظمى تمّدنا بالحياة من جديد..

الله َمْن يفعل ذلك!!
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)17(
لحظة يتوّقف فيها الزمن

عندما يتوّقف الزمن فينا في لحظة ما.. سندرك، أّي نوع من 
المؤلفين والمخرجين نحن!!

ألّن تلك اللحظة هي بداية عرض الفيلم الذي أنتجناه!!

 )18( 
اجعل من نفسك أّمة..

قرار واحد قد يغّير مسير حياة أّمة..
فيما إذا استطاع صاحبه أن يجعل من نفسه أّمة!!

)19(
منحة إلهية

المطر، منحة إلهية.
إذا عرفنا كيف نفتح له درب الخير.

نعتذر، فكّل شوارع قلوبنا با مجاٍر!!
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)20( 
عطاٌء بال مأوى

عندم�ا تهط�ل األمطار، ترتس�م أمام�ي صورت�ان: األولى: 
عطاء الس�ماء لألرض، والثانية: ذعر فق�راء األرض.. فلم َيُعْد 

لهم مأوى!!

)21( 
الوجع الغامض

هناك وجع في داخل كلِّ إنسان، غامض غموض اإلحساس 
به.. ال يدركه إال مرهفو المشاعر.

)22(
رياضة ل يحتويها زمن!

يضيق الّصدر أحيانًا، ال نعرف لماذا..

 قد نغتصب من الزمن، فرحة، فا نسعُد بها وال ندري لماذا..
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نلتقي بأناس نحّبهم، ولكّننا نبقى نشعر بالفراغ..

ننتظر قدوم الفجر.. وعندما يأتي نشعر برغبة جارفة للنوم..

ننام فتقلقنا أحامنا، ألّنها دومًا تضّل الطريق عند الصباح..

نصبح.. ونضحى، ونمسي.. ونمسي ونصبح.

تلك رياضة الزمن فينا!!

ورياضتنا، ال يحتويها زمن!!

)23( 
قيمة اإلنسان ما يحسنه

مّما تعّلمناه: قيمة كّل إنسان ما يحسنه أو ُيْتِقنه.

فويٌل لمن ال يحسن أو ُيْتِقن شيئًا.
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)24(
كّل جمعة.. وأنتم عيد لمن حولكم

جيم.. جمع للعائلة.
ميم.. محّبة للجميع.

عين.. عيد المسلمين.
هاء.. هداية للنفوس.

فمن كان مس�لمًا حقًا، فليحّب الجميع ليمس�َي عنَدها سببًا 
لهداية الجميع وعيدًا لجمع محّبيه وأهله.. س�يكون هو جمعة 

للزمن الذي يحيا فيه.
كّل جمعة.. وأنتم عيد لمن حولكم.

)25( 
صفات األنبياء لالستمرار في الحياة

نحتاج � في بعض األحيان � إلى صبر أيوب، وِحْلم إبراهيم 
وكظم غيظ نوح، وتسامح محمد..

حتى نتمّكن من االستمرار في الحياة.
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)26(
أزمة تواصل!

نحت�اج إلى اإلحس�اس بصدق مش�اعر الن�اس، كما يحتاج 
الناس إلى اإلحساس بعفوّيتنا وطيبة قلوبنا.

أعتقد، هناك أزمة تواصل!!

)27(
الحاجة إلى المحّبة

م�ا يحتاجه البعض مّنا، في بعض األحيان.. هو اإلحس�اس 
ببعض المحبة ُتجاه البعض اآلخر..

ألّن البع�ض اآلخ�ر، يظّن أّن بعض المحّب�ة، ال تأتي إال من 
األنبياء!!
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)28(
اإلنسانية.. احتراٌم لإلنسانية

اإلنسانية، ال تعني أّنك إنسان.

بل تعني، أن تش�عر بإنسانّية اآلخر.. مهما كان لونه أو عرقه 
أو َحَسُبه أو دينه أو الجغرافية التي ينتمي إليها.

اإلنسانية، ال تعني بأّنك تشعر بإنسانّية اآلخر، بقدر ما تعني 
احترام تلك اإلنسانية.

ذل�ك م�ا ش�عرت به وأن�ا أعب�ر المي�اه التي أحاط�ت بيوت 
الفقراء، أعبرها بمس�اعدة امرأة من ذلك العالم، كانت تس�عى 
أْن تحافظ علّي من السقوط في تلك المياه، المياه التي تحاصر 
بيته�ا وبيوت جيرانه�ا كما تحاصرن�ا الرغبة باالش�مئزاز كّلما 

مررنا بالقرب من تلك األحياء.

يا ترى أّي مّنا يستشعر بإنسانّيته أكثر؟!

أنا التي جئت إليها أواسيها بشيٍء من المعونات، أم هي التي 
أص�ّرت على أن تحافظ علّي من الس�قوط في المياه؟ وفقدت 

في سبيل ذلك ما يحمي قدميها من غدر المياه!!
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)29(
لحظات نعجز فيها على الّتعاظ..

أصع�ب لحظة تمّر بحياتنا عندما نرى دمعًا في عيني طفل.. 
واألصعب منها، أننا نعجز عن تداركها!

أثق�ل لحظة تم�ّر علينا، عندما ن�رى بيتًا ُيه�دم على رؤوس 
أصحابه، ونعجز عن رفع األنقاض عنهم!!

وأقس�ى ص�ورة يمك�ن أن تختزنه�ا الذاكرة، ص�ورة انحناء 
الزمن في ظهر امرأة، ما عادت تعرف طريق العودة..  

واألدهى من كّل هذا.. هو أّننا نعجز عن االّتعاظ!! 

)30(
الكبسولة الناجعة

 في بعض األحيان، يضيق الصدر دون أن نعرف لذلك سببًا!!
وحتى لو عرفنا السبب، فماذا سنفعل؟!!

القدرة على الصبر، هي الكبسولة الناجعة لمثل هذه الحاالت. 

محّرك تلك القدرة: حجم وجود الله في دواخلنا.
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)31(
بلد الفقراء... بلد المصالح

أش�عر بالغثيان.. ألّنن�ي أنتمي إلى بلٍد ال أش�عر فيه بالتدّين 
وال باإلنسانّية!

فالربُّ هنا، المصالح..

أنا أنتمي إلى بلد األصنام والخوف..

إل�ى بل�د الفق�راء الذي�ن عج�ز األنبي�اء ع�ن الوص�ول إلى 
منازلهم، ألّنهم با مأوى.. فظّل األنبياء يطوفون حول أنفسهم 

ثم عادوا بعطاياهم تعلوهم الحسرة.. فا نبّوة بدون عطاء!!

)32(
العميان في زمن الطوفان

مؤلم، أن تكون أنت البصير في عالم العميان!!

كما هو مؤلم، أن تكون أعمى في زمن الطوفان!!
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)33( 
للحياة ألوان أخرى..

ك�م هو مؤلم، عندما يمض�ي العمر، دون أن يهمس أحدهم 
في أذنك بكلمة حّب أو يجعلك تشعر بدفء مشاعره..

يجعل�ك تدرك أّن للحياة ألوانًا أخ�رى، غير اللوم والتوبيخ 
والتأنيب.

عندها ستفهم، لماذا قالوا: »الكلمة الطّيبة، صدقة«!!

)34(
شعور الغربة

بص�دق: ه�ل ش�عرتم يوم�ًا بفج�وة تفص�ل بي�ن أرواحكم 
وأجسادكم؟!

كأّنما تلك الروح ترفض الركود في ذلك القالب الجسدي، 
في حين أّن الجسد يحكم من قبضته ويزيد من قساوة قضبانه!!

إن ش�عرتم بذلك، فهذا يعن�ي أّن الغربة تحكم قبضتها على 
المصير!!
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)35(
توقيع الزمن

عندما سقط القلم من يدها، تبعثر حبره على قارعة الطريق..
أسرع الزمن ليرسم توقيعه خلف خطواتها!!

)36( 
أمي.. قّديسة المحراب

من شعاع عينيها، نسجُت ثوب الحياة..
وألّنه�ا قديس�ة.. فس�أقضي ف�ي محرابها، كّل م�ا فاتني من 

صاة.
هي، أمي!!

)37(
منسّية

في زاوية للزمن، كانت منسّية.. وضعت جنينها.
جاء مشلواًل، ألّن القابلة نسيت مقّصها في أحشاء أّمه!!
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)38(
الوجود.. امرأة

الوجود: امرأة.
فلنَر كيف نرسم معالم وجودنا.

)39( 
وتبقى هي تنتظر..

لملمت جدائل أحزانها تحت خمارها..

س�ارت مبتعدة، فقافلة الوجع تنتظرها لتنطلق بها إلى حيث 
الزمن الذي سيؤّرخ مسيرتها.

لم تكن تعلم، بأّنه س�بقها إل�ى هناك، ليغّير عامات الطريق 
فيضّل الزمن االتجاه وتبقى هي تنتظر.. يطول االنتظار ويطول 
بح�ث الزمن عنها في االتجاه المغاير.. تبقى تنتظر، حتى تقّرر 

العودة.
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)40(
نهاية العام.. ما بين األمل والخيبة

في نهاية كل عام، يداعبني شعور غامض.. 
يتأرج�ح ما بين األم�ل بعام أفضل والخيبة من عام س�يكّرر 

نفسه!
ما زالت تلك األرجوحة تغلق علّي منافذ الرؤية!!

)41(
هنيئًا لك..

قالت لها صديقتها ذات يوم: هنيئًا لِك، زوجك رومانسّي.. 
كامه مثل العسل وابتسامته أعذب من الشهد.

عادت إلى ذاكرتها المتعبة، عّمن تتحّدث هذه الصديقة؟
هي ال تعرف شخصًا بهذه المواصفات.

وحينه�ا أدرك�ت لم�اذا قال�وا: إّن الله يس�أل أول ما يس�أل 
الرجل، عن أهل بيته!! 
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)42(
هّمها... مقدار ما يملك

كان جّل هّمها، أن تجده.. صديقًا، خطيبًا، عريسًا..

الشيء الهام هو أن يأتي، يمأل فراغ الروح والزمن..

وعندما جاء، أصبح كّل هّمها، مقدار ما يملك!!

)43( 
سقوط القناع

عندم�ا س�قط قناع�ه عل�ى قارع�ة الطري�ق، تكّور إس�فلت 
الشارع..

لم يعد صالحًا للسير.. فجميع المركبات غيَّرت اتجاهها!

وحَده�ا، بقي�ت متجاهل�ًة، فقد اعت�ادت على رؤي�ة وجهه 
بدون قناع!



35 خواطر للحياة

)44( 
الثقة

لم تلِق أم موسى رضيعها في اليّم، إّنما اليّم َمْن ألقى إليها أمانه..
ألنَّها وثقت بصاحب اليم!! 

)45(
سرعة الزمن

الزمن، كالحّب..
يمّر سريعًا، ال نستشعره إال بعد رحيله!!

)46(
ألجلهم..

كانت تعم�ل، تهتم.. تراعي مش�اعر.. تكت�م حزنها، تغادر 
رغباتها، ألجلهم.

عندما كبرت، س�كنتها الرغبة بأن تجد َمْن يهتم بها، لم يعد 
هناك من يبالي!!
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)48(
رحيل القمر

قيام�ٌة قام�ت قبل يقظته�ا، عندما وقفت قائم�ة على قدميها 
تقود قطيع أحامها إلى حيث قافلة تعتزم الس�فر للتجارة، وإذا 
بقطي�ع قّط�اع طرق يقطع طريقه�ا ليصلب تل�ك األحام على 

الئحة قوانين الرقيق..
تقّطع�ت أنفاس�ها وهي تنتفض في فراش�ها خوف�ًا من تلك 
القيام�ة، وبعد أن فتحت عينيه�ا، رأت القمر راحًا معلنًا قدوم 
قيامة أخرى.. فقد كانت الئحة قوانين البشر.. تنتظرها لتصلب 

عليها قوافي الوجع!!

)49(
بوٌح..
سألها الفيس: ما هي أخبارك؟!

وألّن ه�ذه هي الم�ّرة األولى الت�ي يهتّم بها أحد ويس�ألها، 
شعرت برغبة جارفة للبكاء، لم تعرف بما تجيبه..

ولكن العاطفة كانت أقوى. 



37 خواطر للحياة

أخذت تكتب.. تكتب.. تكتب.. تبوح بما في داخلها، تعّبر 
عن ذاتها..

وفجأة!!

س�قطت مغش�ّيًا عليها.. إثر دخان عا الم�كان بعد احتراق 
جهاز حاسوبها!!

)50(
ر ثُّ تاَعاَ

أس�رع ف�ي الس�ير عندم�ا رآه.. ه�ؤالء األطف�ال الق�ذرون 
يعّكرون مزاجه كما يعّكرون صفو الحياة.

اقترب منه الصغير، خرجت بعض الحروف من فمه، ضاعت 
في صخب األنا الممتّدة في فضاءات المكان والزمان..

س�قطت الحروف على اإلس�فلت األس�ود، تركت نتوءات 
رمادي�ة على وجه الش�ارع.. تعّثرت قدماه في الي�وم التالي بها 

وهو يتخّطاها مسرعًا إلى بيته..
أسرع الطفل القذر ليمسك يده ويساعده على النهوض فيما 

كان اإلسفلت األسود يندب حّظه.



خواطر للحياة38

)51( 
قراٌر حاسم

في اللحظة التي قّررت أن يكون لها قراٌر حاسٌم بشأن حسم 
تخاذلها المستمّر دومًا.. 

كان المذي�اع يعلن صدور مرس�وم، يقضي بإلغ�اء كّل قرار 
حاسم يشّكل خطرًا على حياة النساء!!

)52(
سجينان

ف�ي كلِّ م�ّرة تفتح فيها نافذة ش�رفتها.. تس�مع تغريدة ذلك 
العصفور تداعب أحزانها..

ل�م تك�ن تعلم بأّن العصف�ور كان يغّرد فق�ط حين تفتح هي 
نافذتها، ألّنه من وراء قضبان قفصه كان يرى قضبان قفصها!
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)53(
سماء، طائرة، ثمن

 من فوائد السماء، أّنها فضاء واسع الحتواء حجم الطائرات..
ومن خصائص الطائرة، أّنها تختزل المس�افات البعيدة لتقّربها 

في رحلة مدفوعة الثمن..

فا ندري أنشكر السماء أم الطائرة أم الثمن؟

)54( 
ولدة النور

عندما ولد النور في ربيع األول.. أمس�ى الربيع فصًا دائمًا 
.P لزمن محمد

وعندم�ا ُبع�ث محمد P، ن�ورًا ورحمة للعالمين، أمس�ى 
الربيع زمن القلوب كّلها..

!!P وفي القلوب كان عرش محمد
فأين هي أّمة محمد؟!
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)55(
أحبك يا رسول الله

لنا حياتان:
األولى: الفيسولوجية وسببها الوالدان.

.P الثانية: الّروحية وسببها محّمد
األولى: قصيرة / محدودة / مقّيدة / ضّيقة / فانية.

الثاني�ة: خال�دة / ال ح�دود لها / حّرة / ال نهاي�ة لها / من 
تعطي لنا قيمة في األولى.

لذل�ك أحّبك ي�ا رس�وَل الله يا محّم�د P.. أكث�ر من أيِّ 
شخص آخر.

)56( 
محراب الفقراء

عندما يترّبع الوجع على عرش القلب... فاعلم أّنك أمسيت 
محرابًا لصاة الفقراء.
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)57(
مطر

َحر... مطر.. مطر.. مطر، هكذا أنشد »السّياب« في السَّ

مطر.. مطر.. مطر، تجمعه جّدتي في نيسان لخير البشر..

مطر.. مطر.. مطر، ينتظره العباد أمًا بربيع القدر..

فم�ا بالك يا مطر، أمس�يت وبااًل عل�ى أهلي من ذوي العوز 
والفقر؟!!

)58(
عطاء الشمس

جميل عندما تجد الشمس تحّييك كلَّ صباح..

هي المخلوق الوحيد الذي ال يتعب من العطاء واالبتسامة..

ق ف�ي عطائه بين أس�ود  ه�ي الكائ�ن الوحي�د ال�ذي ال يف�رِّ
وأبيض ومسلم وبوذي وصغير وكبير وكردي وعربي ..

هي تعطي فقط.. 
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فك�م واحد فينا، ش�كر الش�مس ف�ي غدوها صباح�ًا وأثنى 
عليها في غروبها مساء..

كّلنا يتغّنى بالقمر، مع علمنا أّنه انعكاس لضوئها!!

)59(
على عجل..

نهض مبكرًا.. مستعجًا، صرخ: فطوري..

قميصي.. حذائي.. سّيارتي، كّل ذلك كان على عجل..

ع�اد من عمله مس�تعجًا.. ص�رخ: غدائي عل�ى عجل، نام 
على عجل، صّلى على عجل.. تحّدث مع أوالده على عجل..

ال يوجد لديه وقت..

عندم�ا جلس على جه�از حاس�وبه.. تفاعل معه لس�اعات 
طويلة فا داعي للعجل.

هكذا هم غالبية القوم!!
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)60(
الكبريت األحمر

جمي�ل أن تك�ون هن�اك قل�وب تخف�ق بحب�ك وتفك�ر في 
إسعادك..

نادرة هي كما الكبريت األحمر..

مص�داق ه�ي إل�ى )آالء رب�ك(.. فَم�ْن وجده�ا فليحرص 
عليها..

)61( 
كان لديها وقٌت

عندما قالوا لها: ش�اركي في منت�دى ثقافي، قالت: ال وقت 
لدّي.

قال�وا: أنت مدعّوة إلى ندوة علمية، قالت: ال أس�تطيع ترك 
األوالد َوْحَدهم.

قالوا: هذا كتاب، قالت: أعمال المنزل تأخذ مّني كّل الوقت 
والجهد.
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قالوا: تابعي أحداث العالم، قالت: تشغلني أحداث األسرة.

ولكن..

كان�ت بارعة في تدوي�ن أحداث الحارة والجي�ران، وناطقًا 
إعامّي�ًا جّي�دًا ألخب�ار الصويحبات، ومس�ّجًا بارع�ًا لخطايا 

الفتيات، ومؤّرخًا ذكّيًا لكّل عثرات األصحاب..

كان لديها وقت!!

)62( 
إلى حيث ل زمن..

في بعض األحيان نشعر برغبة جارفة لابتعاد..
يقودنا الحنين إلى طفولتنا البريئة.. 

واللعب مع األصحاب في باحة الدار.
 ذلك الدار الذي نتمّنى اآلن أن نختبئ تحت ظله المنكس�ر!

كم هو جميل، أن نغادر زمننا إلى حيث ال زمن.. وال أحد.
ألّن وال )أحد(، يمكن أن يكون زمنك!!
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)63( 
ذكاُء الحياة

يعجبن�ي ف�ي الحياة، ذكاؤها.. فهي تجي�د كيف تعطي لكّل 
إنسان استحقاقه..

وما يدهشني في اإلنسان، أّنه ال يفهم الدرس بسهولة!!

)64(
صباح الخير إلنسان الخير

نقول: صباح الخير.. فيا ترى هل هناك صباح ال خير فيه..

ونقول: مساء الخير، فهل يمكن أن يكون هناك مساء ال خير 
فيه..

كّل األزمان هي خير..

لنقل: صباح إنسان الخير..
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)65(
هجرة إلى األعماق

نحتاج في بعض األوقات، النزوح إلى الداخل..

الهجرة إلى األعماق.. لنقرأ بصمت وهدوء مّدونات غّلفها 
النسيان!!

ولكن المشكلة تكمن، في أّننا قد ال نرغب بعدها بالعودة.

فيستوطن المنفى فينا.. 

)66(
.. سكون الحياة

مؤلم أن يجعلك الموت تفقد عزيزًا..

واألشّد إيامًا، أن تجعلك الحياة تفقد عزيزًا!!

واألوج�ع م�ن كّل ذل�ك.. أن تضيع م�ا بين ضّج�ة الموت 
وسكون الحياة!!
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)67( 
ممكن..

كّل ما يمكن أن يحدث، هو ممكن!!
وكّل ما حدث ممكن أن يحدث ثانية!!

ولك�ن ال�ذي ال يمك�ن ه�و إمكانية تطاب�ق رّد فعل�ك تجاه 
الممكنات.

)68( 
ليلة الجمعة
ليلة الجمعة، تتكّرر كّل ستة أيام..

ولكن الذي ال يتكّرر، لحظة صفاء يسجد فيها القلب فيزهر 
العالم من حوله.. حّبًا وسامًا..

السام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

الس�ام علينا وعلى عباد الل�ه جميعًا، على أمل أن يصبحوا 
صالحين!!
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)69( 
الصمت المقّدس

تارة، الصمت خيار مقّدس.

وتارة أخرى، هو بديٌل ال مفّر منه!

وف�ي كا الحالَتْي�ن، ه�و أجمل مس�تحضرات الزين�ة التي 
نضعها على وجوهنا.. ألّنه األقدر على إخفاء جراحنا!

)70( 
أين الموّحدون؟

عّلمونا صغارًا: قل هو الله.

أخبرونا أن نتلوها في خمسة أوقات: قل هو الله أحد..

ى: التوحيد.. عندما كبرنا، َعِلْمنا أّن هذا ُيسمَّ

خنقتنا الحيرة: أين إذًا الموحدون؟!!
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)71( 
باسم الله..
األنبياء جاؤوا لكي يعّرفونا بالله..

الله الذي يس�كن قلوبنا وعقولنا وأرواحن�ا، الله الذي يريد 
مّنا أن نحّب الناس ونحمي الضعفاء ونساعد المحتاج ونرحم 

ونسامح وننشر الخير والفضيلة..

فإذا بالله أصبح بأيدي أناس ال يعرفونه رمزًا للقوة والقسوة 
والعنف..

 يقتلون باس�م الله، ويسرقون باس�م الله، ويحكمون العالم 
بقبض�ٍة م�ن حديد ون�ار باس�م الل�ه.. كلُّ أحاديثه�م وأفعالهم 
 باس�م الل�ه.. ألّنه�م عب�اده المخلص�ون وأمن�اؤه عل�ى دينه!!
لذلك أش�عر بأّن أنبياء الله يرنون إلينا من علياء الس�ماء.. لعّلنا 

نعود إلى ربهم ودينهم.
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)72(
الوطن.. هو الحياة

الوطن.. ليس مساحة ترابية تختصر تأريخ حياتنا.

بل هو الحياة.. يفترش الوجود فينا!

فكلما كبر الوجود فينا، كبر الوطن!!

)73(
يوم القيامة

في لحظة واحدة انقلبت موازين القوى!!

احترق الكون، وتصاعد دخانه إلى السماء ليتحّدى َسْمَكها 
فيس�قط على الجبال التي أمس�ت كالعهن المنف�وش.. وباتت 

األرض با رواٍس فمادت بسكانها!!

والس�كان من فزٍع يومئٍذ وجلون.. يفّر الواحد فيهم من أمه 
وأبي�ه وصاحبته وبنيه وفصيلت�ه التي تؤويه.. )أن�ا أعلم أّن كّل 

ذلك سيحدث ولكّني أرجو أن أجد شيئًا آخر(..

أن يكون السيناريو هكذا:
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ه�ي لحظة واحدة.. ويمس�ي الكون بِحْلية أخرى، تفتح الس�ماء 
أبوابه�ا لن�رى ما تحويه من أس�رار وعجائب.. س�نرى بي�ن أضلعها 

وجوه من نحّب.. تبتسم لنا!

ستبّدل األرض ثوبها، بواحٍد آخر.. ال أعرف لونه أو كنهه، لكّني 
واثقة بأّنه سيكون أجمل من ثوبها األول!

ه�ي لحظة واحدة.. يأمن فيها القلب من ذلك الفزع األكبر، 
ثم يلتقي بالحبيب..

ه�ي لحظ�ة واحدة.. ونق�ف بين يدي�ه، نذرف عن�ده دموع 
العمر كّلها.. أحزانه وهمومه.. وسيجعلنا ننسى..

فعنده هو فقط يمكن أن ننسى..

)74( 
الحياة.. فرصة

يعتقد البعض أّن أيامه القليلة في الحياة، ساحة الستعراض 
ذاته العضلية وفرض وجوده بقّوة اإلجبار واإلكراه.

مس�اكيُن.. ذات يوم سيكتش�فون أن الحي�اة، فرصة جميلة 
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للعيش بحبٍّ وسام، ولكن متأخرًا!

عندما تضيع منهم الحياة وكّل فرص العودة والتعويض!!

)75(
حقيبة سفر
عندما نحمل العمر، حقيبة سفر..

لنح�رص، أن ال يس�قط منها م�ا نحتاجه عن�د الوصول إلى 
المقصد.

)76(
خوٌف

في داخل كّل واحد مّنا، تكمن عقدة الخوف..
الخوف من الماضي أن يكّرر ذاته في مرآة الحاضر!

الخ�وف م�ن الحاضر، أن يص�ادر مّنا ما قبضن�اه من الحياة 
بِِشقِّ األْنُفس!
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الخوف من المستقبل، أن ال يأتي كما نريد!

الخوف، هو رفيق خطواتنا، الحاضر على طول مسيرتنا!

يا ترى لو كان الله حاضرًا في وجدان مس�يرتنا، هل س�يبقى 
للخوف وجوٌد؟

)77(
هل تحّبني؟

سألت زوجها: هل تحّبني؟
أجاب: نعم.

تابعت: كيف تثبت ذلك؟
قال: إذا أصغيِت جيدًا لما أريد، س�وف تدركين مقدار حبي 

لك.
تساءلت: أنا أفهم أن اإلصغاء لما يقال.

أّكد: ولكّني أفهمه لما أريد!
ها؟ وما هو  تمّر الس�نون، وما زالت حائ�رة ال تعلم: هل يحبُّ

دليله؟
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)78(
صمت

في بعض األحيان، نش�عر بأننا بحاجة إلى قلب يسمعنا قبل 
األذن!

ولك�ن ن�درك بع�د حين بأّن�ه ال يوجد هناك قل�ب يمكن أن 
يّتسع لكّل ما سُيقال، فنلوي أعناقنا ونختار الصمت.. 

فيعجز الصمت عن احتوائنا!!

)79( 
أقداٌر تسير بنا

تسير بنا األقدار، ال قدرة على تغيير هذا..

لذل�ك علين�ا أن نس�ير معها كعاش�ق، ينظ�ر إلى م�ا يأتي به 
معش�وقه بعين الرضا ويبحث دومًا عن مب�ّررات لتصرفاته كي 

يبقى يعشقه.
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)80(
لحظة من العمر

كّل لحظة من العمر تمّر لها قيمتها الخاصة.

فلنحرص على أن ال تضيع أّية قيمة مّنا..

ألّن مجم�وع تل�ك القي�م، م�ن س�يصنع الفرق بي�ن حياتي 
وحياتك.

)81(
حّب وثقة

، صندوقًا يحتضن رضيعًا، إلى شاطئ الملك.  عندما قاد اليمُّ
بس�اط  ل�ه  ف�رش  بالح�ّب،  ينب�ض  ام�رأة  قل�ب  هن�اك  كان 
 األم�ن ليكب�ر ف�ي قص�ٍر كان م�ن المفت�رض أن يكون رمس�ه.
 ثق�ة أم الرضي�ع بالل�ه، وحّب زوج�ة الطاغي�ة.. َمن أنق�ذ نبّيًا!
فلنتعّلم كيف نضع ثقتنا بالله.. وكيف يكون حبنا سببًا للحياة!
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)82( 
صمٌت

 مؤلم أن تّتخذ )الصمت( خيارًا لك، لتخبرهم بأّنك مجروح.
واألشد إيامًا.. أّنهم ال يجيدون اإلصغاء.

)83(
عطايا الحياة

 م�ن جمال الحي�اة، أّنها تغمرنا بعطاياها م�ن حيٍن إلى آخر.
وأجم�ل تل�ك العطاي�ا، أن�اس يجعلونك تغم�س جمالهم في 

كوب وجعك، فتثمُل صبرًا!

)84(
سؤال فقهّي

طوى س�ّجادته وأخذ يداعب ِمْسبحته، كان متيّقنًا أّنه أقامها 
على أفضل ما يرام..
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ولكّن�ه لم ينتبه إلى تلك الّدماء التي لّوثت ثوبه، تلك الّدماء 
الت�ي س�الت من القلب ال�ذي ذبحه قبل قليل بس�ّكين قس�وته 

ونسي أن يقرأ عليه الفاتحة!!

س�ؤال فقهي: ه�ل الّدماء التي تس�يل من القل�وب، تنّجس 
ثوب الصاة؟!!

)85(
معجزة

عندما ينتظر الناس معجزة، لتغّير أحوالهم.

أنتظرك، تنبُض في قلبي ألكون أنا المعجزة!!

ألّني ظّلك على األرض.

)86(
حلم

كلُّ حلم سيتحّول إلى حقيقة إذا آمن به صاحبه.
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ما ينقصنا هو اإليمان بأحامنا وشيء من الثقة بالله.

ستنبض كّل أحامنا بالحياة.

)87( 
انقراض اإلنسان

سؤال: ما هو الفرق بين اإلنسان وباقي الحيوانات؟!

سمعناه ونحن صغاٌر في المدرسة... 

واعتقدنا حينها بأّننا نعرف اإلجابة.

وعندما كبرنا، أدركنا كم كّنا جهاء ونحن صغار.

وكّلم�ا توّغلنا ف�ي الزمن قدمًا، أدركنا ك�م كانت اإلجابات 
المدرسية خاطئة.

فيج�ب إعادة صياغة الس�ؤال: م�ا الذي يمّي�ز الحيوان عّما 
ُيسّمى ب� )اإلنسان(؟!

أفيقوا... فما ُيسّمى ب� )اإلنسان(، في مرحلة )االنقراض(.!
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)88(
قلوٌب نابضة بالخير

رغم قسوة الحياة وتحّدياتها المتراكمة..

فوج�ود قلوب من حولك تنب�ض بالحّب والعطاء، يجعلك 
تزداد تمّسكًا بها.

فل�كّل تلك القل�وب الطّيبة النابض�ة بالخي�ر، القلوب التي 
نس�تدفىء به�ا دوم�ًا م�ن صقي�ع الج�راح.. أرف�ع قبعت�ي حّبًا 

وإجااًل لها..

تلك القلوب التي تستعّد لتكون عرش الله.

)89(
رحيل 

الرحيل، من المفردات القاسية في حياتنا..

ق�د يرح�ل أحدهم بقطع تذكرة س�فر إلى العال�م اآلخر، ما 
ُيسّمى ب� )الموت(. وآخر يقطع تذكرة سفر بالطائرة، ما ُيسّمى 

ب� )الفراق(.



خواطر للحياة60

وهناك أناس يرحلون من حياتنا مع أّنهم بالقرب مّنا!

النوع األول والثاني، رحيل جس�د، أي أجسادهم ترحل عّنا 
أما هم فساكنون في القلب..

 وهذا النوع، مؤلم حّد النخاع والعظم ألّننا نشتاق لهم دومًا.
أّم�ا النوع الثالث، فهو مزعج حّد النخاع والعظم، ويحتاج إلى 
صب�ر أكث�ر، وقوة تحّم�ل أكثر، لك�ي نتمّكن من تحّم�ل البقاء 

معهم..

وفي كا األحوال، ال يس�عنا إال القول: ال حول وال قوة إال 
بالله العلّي العظيم.

)90(
افهم ذاتك

قب�ل أن تفّك�ر بالتعبير عن ذاتك.. افهمها جيدًا، فقد تس�يء 
إليها دون أن تشعر.



61 خواطر للحياة

)91(
حكاية وطن
حكايتك يا وطني.. وجٌع مستمر.

ووجعك، حكاية العمر التي ما برحت تنزف فينا.

ما زالت شهرزاد العرب تحكي منذ عقود.. 

تحكي وجعها، ثكلها، ترّملها، تشّرد أبنائها، تقّطع أوصالهم 
على إس�فلت الموت اليومي، تناثر أحامها، سبي صباياها... 

وتحكي وتحكي وتحكي..

فشهريار لم يعد يسمع، غادر مهاجرًا إلى تل أبيب.

)92(
الدين.. الفطرة السليمة

من أغرب ما يحدث في هذا الزمن..

كّل واح�د، كّل ح�زب، كّل فئة، كل جماعة تعتقد أّنها تمّثل 
الله، وتمتلك صاحياته.
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فم�ن يخالف هذا الواحد، هذا الحزب، هذه الجماعة، فهو 
خارج عن حكم الله، وعن رحمته ودائرة رضاه.

هل يختّص الله بجماعة دون أخرى؟!

ه�ل يرضى الله ب�أن يحكم أحدنا اآلخر تحت أّي مس�ّمى، 
ألّن�ه يمتلك مصادر قوى.. س�واء كانت هذه الق�ّوة تتمّثل في: 
 )الذكورة/ المال/ المنصب/ العشيرة/ مسّميات أخرى..(؟
فالرج�ل يحك�م الم�رأة، ألّن�ه يمّثل الله ف�إن لم تمتث�ل له فقد 

تجّرأت على الله وخرجت عن طاعته؟

وَهُلمَّ جّرا..

مت�ى نفه�م أّن الدي�ن، يعن�ي الفط�رة الس�ليمة الت�ي تقضي 
ب�أن نعيش بالمحّب�ة والتس�امح والحنان والرحم�ة والتضحية 

والعرفان والوفاء.. أن يسلم الناس مّنا.

من أغرب ما يحدث اآلن:

 عكس هذا.. كّل من يتحّدث بالدين، س�لوكه مغاير للفطرة 
السليمة؟!
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)93(
مرارة

هل صادف يومًا، أن شعرت بمرارة في جوفك..

ثم تكتش�ف أّنك منذ زمن قمت بعملي�ة إزالة )المرارة( من 
جوفك..  يبدو أّنهم نسوا أن يزيلوا إحساسك أيضًا.

)94(
زراعُة الخير

الخي�ر، لي�س ال�ذي نتمّناه للن�اس.. )صباح الخير/ مس�اء 
الخير/ تصبح على خير(.

الخير: هو ما نزرعه في طريقهم.

)95(
أوتاد األرض
هناك فرٌق كبير بين العيش والحياة.
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كّل الناس تعيش وكلٌّ بطريقته الخاّصة.

ولك�ن الذي�ن يجيدون فّن الحياة، هم الذين يس�تمتعون بها 
ألّنهم يعرفون قيمتها.

قّلة هم..

لكّنهم أوتاد األرض.

)96( 
لكّل منا رسالة..

نحتاج في بعض األحيان، إلى إخبار اآلخرين.. 

الحي�اة. ف�ي  ورس�الة  ومب�اِدَئ  قيم�ًا  لدين�ا   ب�أّن 

كيف ذلك؟!

لكلٍّ مّنا، طريقته الخاّصة بذلك..

بدون ذلك.. ال قيمة لنا في الحياة!
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)97( 
ألجل عيون اآلخرين

م�ن أقس�ى مواقف الحي�اة، أن ُتْجَبر على تحّمل أش�خاٍص 
ألجل عيون أشخاص آخرين!!

واألقسى..

عندما يصبح ذلك التحّمل، واجبًا عليك....

لذلك كان أجر الصابرين بغير حساب.

)98(
شيب

من أجمل ما يحدث في حياة الواحد مّنا..

أن يرى رأسه يبدأ باالشتعال شيبًا..

مع كلِّ شعرة بيضاء، ذكرى، حكمة، تجربة، وجع..

من أجمل ما يحدث للمرء..
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أن يرى نفسه يكبر..

فتكبر الحياة معه.

)99( 
أحباب الله

للحياة، أحبابها..

ولله أحبابه..

فهنيئًا لَمِن استطاع أن يكونهما معًا.

)100( 
بما تفّكر؟

إجابة عن سؤال الفيس، بما تفّكر:

أفّكر بحكمة الله في أّن اإلنس�ان ال يستطيع أن يعود بالزمن 
إلى الوراء.. لكان كّل واحد فينا بعد مضي عدة س�نوات، يقّرر 
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الع�ودة إلى الوراء بمقدار عدد س�نين.. وبذلك لن تكون هناك 
 قيمة للتجربة، ولن تكون هناك نكهة للرأس عندما يشتعل شيبًا!! 

سبحانك رّبي.. ما أحكمك!!

)101( 
انحناء

للزمن انحناءاته..

وللوجع انحناءاته..

وعندم�ا يجتمع انحن�اء الزمن وانحناء الوجع معًا، س�تظهر 
مدى القدرة على الصبر!

وستكون ابتسامتك مرتكز ذلك االنحناء.

)102(
الكرامة أهم..

بعُض الناس، يعتقدون أّن الخبز والس�قف أكثر األش�ياء أهمّية 
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في الحياة.

ولكّني أعتقد بأّن الكرامة أكثرها أهمّية في الحياة.

هناك َمْن يفقد حياته ألجل كرامته.

وهناك َمْن يقّرر أن يغّير حياته ألجل كرامته.

)103(
ذكاء المرأة.. فيروس قاتل

الطفل الذكي في البيت مشكلة، يحتاج إلى فهم أكثر ووعي 
 من قبل والديه لكي يتعاما معه بما يائم ذكاءه واستعداداته..
والمرأة الذكية في مجتمعها وأس�رتها، مش�كلة كبرى.. تحتاج 
 إلى َمْن يفهمها ويساعدها بما يتاءم مع ذكائها واستعداداتها.. 
ألّنه�ا  باهظ�ًا،  ذل�ك  ثم�ن  تدف�ع  الناجح�ة،  الذكي�ة  الم�رأة 
ويس�عى  العي�ش..  س�مفونية  ف�ي  النش�از  اللح�ن  تك�ون 
 الجمي�ع إل�ى أن يجعله�ا كاألخري�ات.. )م�ا فرق�ت عنه�ن(.

الذكاء في عرف بلدي.. فيروس يقتل صاحبه.
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)104( 
المدن.. ناس

لعب�د الرحم�ن منيف عب�ارة جميلة ف�ي رواي�ة )قصة حب 
 مجوس�ية(، ُمفاده�ا: )الم�دن، ناس، ُتع�رف المدن بناس�ها(.
ه�ذه المقول�ة، أبكتني حي�ث نّبهتني إلى مش�اعر نكّنها ألمكنة 
معّين�ة نتيج�ة لمواق�ف معّين�ة جمعتنا م�ع بعض الن�اس الذين 
أضف�وا إلين�ا معان�ي جميل�ة للحي�اة... فأحببن�ا تل�ك األمكنة 

والمدن دون أن نشعر بأّننا أحببنا ناسها..

فاألرصفة هي ذاتها في كّل مكان، واألبنية هي ذاتها، ومعالم 
الم�دن هي ذاته�ا.. ولكّننا نحب مكان�ًا دون آخر، وننزعج من 

مكان دون آخر.

الن�اس ه�م َم�ْن يجعلوننا نحّب مكان�ًا دون آخ�ر وننفر من 
مكاٍن دون آخر.

أو دعوني أقل: الحّب هو َمن يملك هذه الخاصّية.. الحّب 
الذي ينمو بيننا وبين اآلخرين هو َمن يجعل مكانهم أقرب إلى 

القلب من غيره.

وكّل َمْن تغّن�ى بمكان ما.. فهو في الحقيقة يتغّنى بذكرياٍت 
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ألناس جمعه المكان بهم.

لذلك فالّناس هم الوطن..

والناس هم الغربة...

)105( 
زائرة غريبة في زمن أغرب

عندم�ا ج�اءت إلين�ا تش�كو حاله�ا، كمرك�ز نهت�ّم بالنس�اء 
المعّنفات..

استغربنا، كعاملين في هذا المجال. فلم نَر مثلها امرأة قادمة 
إلينا تجّر وجعها، فقد كانت أنيقة، حس�ناء المظهر، يبدو عليها 

الترف.. كما يبدو عليها الحزن والقهر!

لم تكن فقيرة كما اعتدنا رؤية المعّنفات، ولم يكن جسدها 
مدمى، ولكّنها كانت حزينة.

جلس�ت صامت�ة، ث�م قال�ت: ه�ل تس�محون لي ب�أن أبوح 
بحكايتي؟

ابتس�منا له�ا صامتي�ن، فتابعت: أن�ا أعاني من م�رض أثقل 
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كاهلي منذ سنين، وهذا المرض هو سبب تعنيفي ومحاصرتي 
م�ن قب�ل زوج�ي وم�ن َث�مَّ أه�ل زوج�ي وم�ن َث�مَّ المجتمع، 
عرضون�ي عل�ى أطباء كثر ف�ي محاولة إلش�فائي وإعادتي إلى 
حظيرة الس�امة ولكن لم تنفع مس�اعيهم، لذلك حكموا علّي 

بالعزلة والحبس واإلقصاء عن الحياة؟

تمّطت ش�فاهنا بابتس�امتها وقلن�ا: ما هو مرضك س�ّيدتي، 
لعّلنا نكون لك عونًا؟!

قالت: الحّب.. 

قلنا: ليس مرضًا، هو سّر الحياة!

قال�ت: أنا م�ن مدينة الجفاف.. من مدين�ة يحمل كّل واحد 
من سّكانها، مرآته الخاصة ليحّدق بها أينما سار، ال يرى سوى 

نفسه.. 

 وعندما ينام يضعها تحت وسادته، يستدفىء بها في أحامه.
أنا من مدينة، يبني س�ّكانها بيوتهم من جمر الحس�د، ويعبدون 
طرقه�ا بالهم�ز واللم�ز.. وإذا مرض أحدهم، فس�احر المدينة 

يكشف له عن خبايا قدره.

أنا من مدينة، صدور سكانها جوفاء.. وفي روؤسهم ثقوب 
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صغيرة.. طالما شممت منها رائحة العفن.. لركود أفكارها.

أن�ا م�ن مدين�ة، إذا أح�ّب أحده�م، فيح�ّب نفس�ه.. وإن 
ك�ره أحده�م فيك�ره غي�ره.. أنا م�ن مدينة يحف�ر الن�اس آبارًا 
م�اًء! تنب�ع  ال  مدينت�ي  ف�ي  ف�األرض  تباع�ًا..  فيه�ا   ليقع�وا 

قلنا لها بعد حين: سيدتي، عذرًا.. فدواؤك غير متوّفر لدينا..

دواؤك في الهجرة والرحيل..

إلى مدن.. تجيد الحّب ألبنائها.

)106( 
المال يميل بصاحبه حيث تكمن نواياه

حّيرتني الحياة بتعقيداتها المتش�ابكة، وما أعنيه بالحياة، هو 
الوعاء الفضائي الذي نشغله، كّل واحد فينا يمأل وعاءه من حّيز 
الفضاء الذي يشغله، فكلٌّ يمأل حسب رؤاه وما تغّذى عليه.. 

فمّما يحّيرني:

أّن الم�ال والبني�ن زينة الحياة الدنيا )حقيق�ة كونّية ال يمكن 
إنكاره�ا(، بمعن�ى أّن الم�ال والبنين، خلقهما الل�ه لكي يكونا 
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زينة لنا في حياتنا الدنيا.. 

وما أريد التركيز عليه اآلن، هو زينة المال..

الم�ال، ُوِجَد ألج�ل أن يخدمنا، يزّين حياتن�ا، يجعلها جميلة 
ومؤنس�ة وُيمّكننا من االس�تفادة من كلِّ ما في الحياة، وأهم ميزة 
ل�ه، أّنه يجعلنا نتق�ّرب إلى الله من خاله، بدع�م اإلنتاج المثمر 
ف�ي المجتم�ع، االس�تثمار في الخل�ق واألرض، معون�ة الفقراء 
والمحتاجين، إنتاج العلم والعلماء، مس�اندة مش�اريع االقتصاد 
واإلنت�اج، فكّلما وقفن�ا المال ألجل خدمة المجتمع والبش�رية، 
كّلم�ا اقتربنا من الله أكثر، وألّننا أصبحنا قريبين من الله، فحظوة 
قربى الله، أن يوّسع الله علينا ويزيد في مالنا، أي هي معادلة ثابتة: 
كّلما أنفقت في س�بيل المجتمع، كّلما ازددت قربًا من الله، كّلما 
زاد الل�ه مال�ك، ألّن كرم الله يفوق كرمك، كّلم�ا أكرمت عياله، 

كّلما زاد هو في كرمه ألّنك لست بأكرم منه سبحانه وتعالى.

ومن مصاديق كرمك: التوسعة على عيالك/ توظيفك مالك 
ألجل إس�عادهم وترفيههم/ اإلنفاق عل�ى الفقير والمحتاج/ 

خدمة المجتمع بكّل مفاصله..

حيرتي:

َمْن يوّسع الله عليه، فا يوّسع على عياله.



خواطر للحياة74

َمْن يرزقه الله، فيزداد شكوى...

َمْن يعطيه، فيبخل على نفسه وعياله ومجتمعه..

يبخل عل�ى ذويه وصلة أرحامه، فيما ه�و يزيد من أرصدته 
في البنوك!

يبخل على مجتمعه، فيما هو يزيد من عقاراته..

المال: قد يميل بك إلى الفاح، إن أتقنت تصريفه في بنوك 
السماء.

وقد يميل بك إلى الخسران، إن أخلدته إلى بنوك األرض.

فالمال يميل بصاحبه.. حيث تكمن نواياه..

)107(
خّط النهاية

غّير الفيس عبارته إلى: ماذا تريد القيام به؟

وحتى أكون معه في ذات السياق، سأخبره بماذا أريد..

س�أخبره أّن هناك فرق�ًا بي�ن اإلرادة وبين خي�ارات الواقع، 
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فكم من أش�ياء نريدها ولكّنها تبقى مقّي�دة إلى خيارات الواقع 
ال�ذي نعيش�ه، ليس ألّن إرادتن�ا غير كافية لتحقي�ق ما نريد، بل 

ألّن الخيارات مرهونة بآخرين علينا أن نفّكر بهم.

وبي�ن م�ا نري�د وخي�ارات الواقع، مس�افة ماراثوني�ة للصبر 
والتحّمل..

تجعلنا نصل إلى خط النهاية.. حيث الله ينتظرنا، ليحضننا، 
باق وجهده! يضّمنا إليه.. لينسينا تعب السِّ

)108(
انحناءة ظهر

جاءتني تمشي على وجع..

سألتها ممازحة: تبدين أقصر قامة مّما عهدتك عليه؟

رفعت رأسها وهي تقول: صدقت.. أحنِت الهموُم ظهري.

حبست دمعة كادت تسقط، ألّني كنُت أحّبها ولم اتمنَّ يومًا 
أن أراها محنّية الظهر وجعًا.

قلت: مّم انحنى؟
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قالت وهي تشيح بوجهها عني: ولَِم ال ينحني!

أدرك�ُت حينه�ا، أّن انحن�اء ظهر النس�اء، مق�ّدس.. كأعواد 
المقاصل، تطوف المائكة حولها بعد كلِّ سقوٍط لشهيد.

)109(
صباح الخير

في داخل كّل واحد مّنا، طفٌل صغير، يحنُّ إليه.. 

ألّننا نشتاق إلى براءتنا في ذلك الزمن، فنعمد إلى األطفال، 
نتأّمل وجوههم.. نناغيهم، نعشق ضحكاتهم، في حقيقة األمر، 

نحن نشتاق إلى تلك البراءة.

يا ترى، لماذا نعجز عن االحتفاظ بها؟

ما أجمل، أن يكبر الطفل فينا، ال أن نكبر ويضيع هو.

إل�ى أولئ�ك الذين م�ا زال الطفل فيهم ينب�ض بالحياة مهما 
امتّد الزمن بهم، صباح الخير!

وإلى أولئك الذين فقدوه، أيضًا صباح الخير!
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)110(
موتوا ليحيا الوطن

منذ الصغر كنت أسمع دائمًا: نموت ويحيا الوطن.

لماذا؟ لماذا يريد الوطن مّنا أن نموت؟ 

ألي�س الوطن بحاجٍة لنا؟ أال يعج�ب الوطن أن نحيا ونكبر 
ليكبر بنا؟

لم�اذا ال نقول: نحيا في س�بيل الوطن، لم�اذا نموت ويحيا 
الوط�ن، كما عّلمونا في الصغر، لم�اذا هذه المقارنة بيني وبين 

وطني؟ لماذا يجب على أحدنا أن يموت، أنا أو هو؟

لنحيا معًا، ما الضير في ذلك؟

والمؤل�م، أّننا ما زلنا مش�دودين لتلك الفكرة المس�تحكمة 
في أذهاننا، بأّن الوطن بحاجة إلى دمائنا. فمنذ الصغر ودماؤنا 
تن�زف برعونة وما زال�ت، وما زلنا نجت�رُّ الفكرة ذاته�ا ألبنائنا 

وأحفادنا، الوطن بحاجة إلى دمائكم.

وم�ا زال ذل�ك الدم يجري، وم�ا زال الوطن فقي�رًا وعاجزًا 
ومس�كينًا، ل�م تنفع�ه كّل دمائن�ا وتضحياتنا وأرواحنا الس�ابقة 

والحالية.. فمتى يكتفي الوطن؟!
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هكذا قالوا لنا: موتوا ليحيا الوطن.

متنا، ولكن ال حياة للوطن!

ألي�س األجدر بنا، أن نعي�د النظر في تل�ك القناعة الخاطئة 
الت�ي اس�تحكمت فين�ا، ونعّل�م أبناءن�ا القادمي�ن: الوطن يحيا 

بحياتكم. 

ال خي�ر ف�ي الوط�ن إن ل�م تكون�وا أنت�م عّمال�ه، ومعّلميه، 
ومهندسيه، وشيوخه، وفاحيه وعلماءه وشعراءه ومفّكريه.

الوط�ن بحاج�ة إل�ى فكرك�م، علمك�م، عملك�م، تعبكم، 
كدحكم، أحامكم، حّبكم، دمائكم، وكّل شيء ينبض بالحياة 

فيكم.

نحن والوطن نحيا معًا.

)111( 
مهارات الحياة

للحياة مهارات عديدة، أعجُبها: القدرُة على أن تهضم أناسًا 
يجعلك هضمهم تشعر بالمرارة تمأل جوفك.
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وبم�رور الوقت، تب�دأ معدت�ك باالنفصال عن�ك، لتصبحا 
غريبي�ن يجمعكم�ا وعاء واحد، جس�د مش�ترك كوط�ن مزقته 

حروب الطائفية!

)112(
فّن الحياة

ف�ي داخل كّل واحد مّنا، إس�فنجة كبيرة، تمتّص الصدمات 
من حولنا، ما ينفثه اآلخرون من سموم أو أحقاد، ما يعترينا من 

تعب وإجهاد، ما تتقاذفه حمم األلسن النارية لتقمعنا.. 

وتختلف هذه اإلس�فنجة من شخٍص آلخر باختاف تركيبة 
األشخاص ورؤيتهم المعرفية للحياة.

، طبيعّي.. يحدث بش�كٍل  امت�اء هذه اإلس�فنجة، أمٌر آل�يٌّ
أوتوماتيك�ي، أي دون جهد أو تع�ب مّنا، أو تفكير أو تخطيط، 

يجب أن تمتلىء تلك اإلسفنجة!

عملية إفراغ تلك اإلس�فنجة، هي العملية المعّقدة، العملية 
األصعب، التي تحتاج إلى جهد وتفكير وتخطيط، وربما حتى 
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إبداع، كي نتمّكن من تفريغها بش�كٍل مناسب ال يؤلمنا أو يؤلم 
اآلخري�ن م�ن حولن�ا، نفرغها به�دوء، دون بعث�رة محتوياتها، 

وتطاير تلك المحتويات في ثنايا امتدادات وجودنا.

إس�فنجة كّل واحٍد مّنا، ستمتلىء بين حيٍن وآخر، ال يحتاج 
ذلك إلى مزيد من التفكير أو اإلبداع.

م�ا نحتاجه، ه�و كيفية إفراغ تلك اإلس�فنجة، حتى تس�تمّر 
باالمتاء ونس�تمّر بإفراغها بما يناس�ب ومعطيات الوجود من 
حولنا، حتى نتمّكن من االس�تمرار بالحياة وتتمّكن إس�فنجتنا 

من امتصاص المزيد وتفريغ المزيد..

 عملية حيوية، بحاجة إلى تعّلمها والتدّرب عليها.

من يتقنها.. سيتقن فّن الحياة.

)113(
ولدة اللؤلؤة

عندما يتكّور القلب، وجعًا..

عندما يحتّل الوجع، مساحات وجودك..
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عندما يكون وجودك نبضًا للوجع..

عندما يتوّجع الوجود فيك.. 

ستكون، وجعًا لوجعك، لن تنفّك عنه ولن ينفّك عنك..

ستصبح متشمسًا به، ُمَعبِّدًا طريقك به، وبه تبسمل مستفتحًا 
عملك، لتطوَيُه ليًا ملتحفًا أحامك.

بوجِع المحار، ُتوَلُد اللؤلؤة!

وبوجعي، ُتوَلد األيام.

)114(
شكرًا للمواقف الصعبة

يتح�ّدث الجميع دائمًا عن خذالن الل�ه، وأّنك ال تنتظر من 
الناس بل انتظر من الله أّن يقف معك وينصرك وخذالن الناس 

ال تهتّم له ما دام الله معك.

جميل.. ولكن كيف ينصرنا الله؟ 

ينصرنا بعباده... مثلما يخذلنا بعباده.
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فعندما نتحّدث عن نصرة الله لنا، يعني أّن الله أرسل لنا َمْن 
يقف معنا، يعني أّن الله سّخر عباده الطّيبين ليكونوا معنا، وّفقنا 

بوجود نجوم يضيء نوُرها سماَءنا.
فنحن نحتاج إلى الناس.. وجودهم معنا، دليل على أّن الله 

لم يخذلنا.
وإْن ص�ادف وصع�د إل�ى مركبن�ا، بعض األش�خاص مّمن 
يجيدون اإلساءة لنا بين حين وآخر، فهذا ال يعني بأّن كّل الناس 
هكذا.. وأّن علينا أن نش�عر باإلحباط وفقدان الثقة.. بالعكس، 
مثلما تزخر الحياة بهؤالء، فهي تمنحنا أيضًا، أشخاصًا آخرين، 

يكونون بلسمًا لجراحنا.
ش�كرًا للمواق�ف الصعب�ة الت�ي تجعلن�ا نمّي�ز الخبيث من 
الطيب.. وش�كرًا ألولئك األش�خاص الذين يجيدون اإلساءة 
إلينا، ألّنهم منحونا فرصة التعّرف على معادن الناس، وجعلونا 
نفه�م كيف يمكن لله أن ينص�ر عبده الذي توّكل عليه.. ينصره 

بالنجوم الملتّفة حوله..
إّن خذالن الله الحقيقي، في أن يتركك وحدك، دون مساند 

تّتكىء عليها عندها تشعر بأّن ظهرك ينوء بثقله.
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)115(
بالكرامة تحيا النساء

أن�ادي دائم�ًا بحقيق�ة غف�ل عنها الجمي�ع وخاصة النس�اء، 
وه�ي: أّن المرأة ال تحيا بالخبز وحده ب�ل بالكرامة، وفي كثيٍر 

من األحيان، حياتها بالكرامة أهّم من حياتها بالخبز.
فإل�ى كّل النس�اء اللوات�ي ال تعن�ي له�ّن كرامته�ن ش�يئًا.. 
ويفّضل�ن الحي�اة بدونها، أنا ال أنتمي إليكّن! سأنس�لخ من كّل 

ما ينسبني إليكّن، وأرفض أن أكون امرأة بعد اليوم!
وإلى كّل الناس الذين يفّضلون النساء اللواتي ال كرامة لهّن، 
ويفضلون للمرأة حياة با كرامة، أنا ال أنتمي إليكم.. سأنسلخ 

عن كّل ما يشّدني إليكم، ولن أكون من الناس بعد اآلن.

)116(
وجٌع في سبيل الله

عندما ينحني الزمن، ليمّر وجعنا من خاله..
ترفع الشمس، رأسها.. لتتمكن من رؤية امتداد قامتنا.

عندما يكون ذلك الوجع في سبيل الله.
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)117(
قهر األنثى

للقهر أوجه..

منه�ا أن ُت�وأد األنث�ى ف�ي الت�راب ألّنه�ا أنثى... ف�ي غابر 
الزمان.

ومنها أن تس�لب حياتها وحّقها، استضعافًا لها.. في حاضر 
الزمان.

وما بين ذاك وهذا.. إرٌث من الوجع، ُيثقل ظهر األنثى.. 

يش�رعنه الرج�ال.. بس�يف الدي�ن )دين مصالحه�م ال دين 
الله(.

ويقّننه القانون.. بنصِّ عقال العرف العشائرّي الموروث.

وترضعه أّمهاتنا لنا: الصمت خيار الصالحات.

فالصمت أحد وجوه قهرنا المستباح.
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)118(
البحث عن المعرفة

في بعض األحيان، نس�عى نحن إلى المعرفة، نبحث عنها.. 
نفّتش عنها، نقلق حتى نصل إليها.

وفي أحيان أخرى، تأتي هي إلينا تسعى.

في بعض المواقف، ندرك أّن األلطاف اإللهية تقود المعرفة 
إلينا، تعرض هي نفسها علينا..

المعرفة من النوع األول، تجعلك غريبًا! تجعلك مشّوهًا!! 
تجعل لحنك مرغوبًا ومفهومًا للطرشان وحسب!!

المعرف�ة م�ن الن�وع الثان�ي، تجعل�ك تس�تأنس بغربت�ك!! 
يعجب�ك تش�ّوهك! س�تكون ق�ادرًا عل�ى توليد األلح�ان دومًا 

وسينتظرها الطرشان دومًا.

للمعرفة، ل�وٌن.. لم تعرفه الطبيعة بعُد ولم ندرس�ه في علم 
الفيزياء.

يعكس طيفه على القلب.. فيستشعره قلقنا المزمن.
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)119(
نهاية وبداية

عندما تنتهي س�تة أي�ام، يتّم اإلعان عن غلق ملف أس�بوع 
من الزمن المؤرخ لعمرنا... عن الجمعة أتحّدث.

الجمعة: نهاية ستة أيام؟ أم بداية لستة أيام؟

الجمعة: ه�ي نهاية وبداية، نهاية ملف أس�بوع وبداية ملف 
أسبوع )من حكم الزمن(!!

وربما هذه من األس�باب التي جعلت هذا اليوم هامًا.. وفيه 
طق�وس مختلف�ة ع�ن بقية األي�ام، منها ع�دم العم�ل الوظيفي 
والمك�وث في البي�ت.. مع العائلة في طق�وس متباينة عن بقية 

األيام.

الجمعة: زمن مبارك مؤّرخ لحّدين فاصلين )نهاية وبداية(.. 
فلنتقن فّن استثمار بركته.
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)120(
الصبر على المصائب

قالوا قديمًا: 
)إلى الماء يسعى َمْن يغّص بلقمٍة... ؟! 

إلى أين يسعى َمْن يغّص بماِء؟(.
وكثيرًا ما أتساءل: يسعى إلى الصبر من ألّمت به المصائب، 

فإلى أين يسعى َمْن أثقله الصبر؟!
فأفه�م حينها لم�اذا أخبرنا الله تعال�ى في قرآن�ه، بأّنه ُيوّفي 

الصابرين أجرهم بغير حساب.
لم يضع حّدًا ألجرهم.. كما لم يضعوا هم حّدًا لصبرهم.

وسيفي الله بوعده.

)121( 
سنن القلوب 

الساحة الكونية، لها أنظمة وسنن..

الساحة االجتماعية، لها أنظمة وسنن..



خواطر للحياة88

والقلوب، لها أنظمة وسنن أيضًا.

وأنظمة وس�نن القلوب، هي األعجب واألعقد واألصعب 
فهمًا وإدراكًا.

الس�احة الكوني�ة، يمك�ن للعلماء أن يفّكوا ش�يفرة س�ننها، 
والساحة االجتماعية لها مفّكروها وفاسفتها يفّكون شيفرتها، 
أّما القلوب، فلم يوجد إلى اآلن َمْن يستطيع أن يضع لها شيفرة 
موّح�دة أو معادلة ثابتة يمكن أن ُتدرس أو ُتش�رح في كتاب أو 

ُتدرج ضمن نظريات.

فلكلِّ قلب... شيفرته الخاصة به، وسننه.

ربما صاحبه هو أدرى به من أّي عالم أو فيلس�وف أو شاعر 
أو منّظر.

ولكن، ما أعرفه عن القلب )ليس حديث موعظة أو فلسفة(، 
بل حديث َنْبٍض صادق، ُأدركه وأؤمن به:

)إن كان عرش الله يفترش بساطه.. فانقباضه حّب وانبساطه 
حّب، للخلق والخليقة(.

وفهم سننه، تعتمد على مقدار المعرفة بذلك الحّب.

وحذاِر من قلب، كهذا..
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إن حزن أو أوجعه أحدهم.

فإّن أنينه يصل إلى عرش الله. 

)122(
حكمة األقدار

للسماء، أنظمة وسنن تدير بها مملكتها.
ولألقدار، حكمتها..

األقدار، جزء من أنظمة وسنن السماء.
وم�ن حكم�ة األق�دار، أّنه�ا تجعلن�ا ف�ي مواق�ف نفهم من 

خالها، مصطلحات وأمثال نظرية، مثل: )الناس معادن(.
ش�كرًا لحكم�ة األق�دار التي تجعلن�ا نفهم جيدًا م�اذا يعني 

المثل أعاه.
وشكرًا للسماء ألّنها نّظمت كّل شيء بمقدار.

وهنيئًا لكّل َمْن أدرك كّل هذا واطمأّنت نفسه به.
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)123( 
يوم الحب

يحتف�ل العدي�د م�ن الن�اس بعيد الح�ّب.. بين مع�ارض له 
ومؤّيد ومندفع ومتحّمس ومتحّفظ.

أعتقد أّن جوهر الخاف في مسألة )عيد الحب( واالحتفال 
ب�ه، هل هو ح�ال أم حرام؟ عيب أم مقبول؟ للش�باب فقط أم 
للجمي�ع؟ جوهر الخ�اف يكمن ف�ي فهمنا الخاط�ئ أو عدم 

نضوج فهمنا لمفهوم )الحّب(.
حي�ث يعتقد البعض أّن الحّب هو فقط العاطفة ما بين رجل 

وامرأة أو شاب وشابة..
وكذل�ك االعتقاد بأّنها جزء من ظواه�ر الغرب التي جاءت 
إلين�ا، ولكّنن�ا قبلنا بالكثير م�ن الظواهر الغربي�ة وبقيت ظاهرة 
)ي�وم الحب(، هي القضي�ة األهم في حياتنا في مدى قبولنا لها 

أو رفضنا.
ما يهّمني في موضوع يوم الحّب، أن أؤكد على:

1�  الح�ّب لي�س عاطف�ة بين امرأة ورجل أو ش�ابة وش�اب 
لنحتف�ل به ضمن طق�وس معّينة، المفروض أّنن�ا كّل يوم لدينا 
قدرة على الحّب، حّب من حولنا، حّب بعضنا البعض اآلخر.. 
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نعّب�ر عن حّبنا لمن نح�ب، بكلمة طيبة، بابتس�امة، بهدية، بأيِّ 
شيء.. المفروض أن يكون حبنا، مفردة يومية معتادة كوجبات 
الغداء الثاث التي نحرص على تناولها.. الحب، ليس موسمًا، 
َفُس الذي  ليس قضية، ليس حدثًا، ليس مناس�بة، الحب: هو النَّ

يؤّشر بقاءنا على قيد الحياة. 
2�  م�ا الضي�ر أن يك�ون للن�اس ي�وٌم للحّب، في زم�ن كّله 
بغض وكره وحقد.. ليحتفل الناس بيوٍم واحد في العام، لعّلهم 

يتعّلمون كيف يحّبون بقية العام.
3� ف�ي هذا اليوم، الحّب ال يقتصر على العّش�اق فقط.. هو 
حّب الوالدي�ن أيضًا، اذهبوا إلى آبائك�م وأّمهاتكم وأكرموهم 
ف�ي ه�ذا اليوم، ح�ّب المعّلم، ح�ّب الصديق، ح�ّب الجيران، 
ح�ّب األخوة واألخ�وات.. ال تحص�روا األش�ياء العظيمة في 
إط�ار ضّي�ق.. الحّب هو الحي�اة، فا تختزلوه ف�ي قالب ضّيق 

لعاطفة ضّيقة بين اثنين.
: َم�ْن ال يمل�ك القدرة عل�ى أن يح�ّب الله، لن  4� واأله�مّ
يمل�ك قدرة ح�ّب الن�اس.. َمْن ُيح�ّب الل�ه، َيُكن ق�ادرًا على 
ح�ّب عيال�ه.. فلنتعّل�م في هذا الي�وم كيف نحّب الل�ه، لنحّب 
الله أواًل.. س�يصبح علينا س�هًا جّدًا أن نحّب الناس... نحبُّ 
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بعضنا البعض اآلخر.
َم�ْن يعجز عن ح�بِّ الناس، في حقيقة أم�ره، هو عاجز عن 

حّب الله
كّل عام، وأنتم الحّب لمن حولكم..

كّل ع�ام، وحّب الل�ه يغمركم بالخير والفضيلة والس�ام.. 
لتكونوا سامًا وخيرًا للعالمين.

)124( 
حّي على الحياة..

توّكأت على عصا األمل.. أهّش بها على األمنيات.
فانفلق الفجر، اثنتا عشر عينًا للحياة.

فأدركُت أّن الخيبات، يصنعها الخانعون لألقدار.
ثم يّممت وجهي شطر الصاة.. 

حّي على الحياة..
حّي على العطاء.
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)125(
خسارة النفس

عندما وضعتها أنثى.. لم يسّود وجهه من الحزن.

سّود قدرها!

عندما عضلها ليأخذ ما آتاها، لم يظلمها.

ظلم نفسه.

عندما لم يعاشرها بالمعروف، لم يسّود عيشتها.

سّود وجهه أمام بارئه.

عندما تفّرد بعنجهّيته ليثبت ش�رعية س�يادته المستوحاة من 
دستور مجتمعه الجاهلّي.. لم يستعبدها جارية.

استعبد اإلنسان في داخله.

ليثق كّل من يفعل ذلك.. 

بأّنه خسر نفسه.. وخسرها.
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)126( 
قيمُة الحياة

للحياة، قيمة ال ُتدرك إال بعد أن نفقدها..
لذلك قال الله يصف حالن��ا عندم�ا نغ�ادر الحياة قائل�ين: 

الِحًا﴾]المؤمنون: 99 � 100[ ُل صاَ ي أاَْعماَ لِّ ﴿اْرِجُعوِن * لاَعاَ
فأولئ�ك الذين يغادرون الحياة، يدرك�ون قيمتها ولكن بعد 

فوات األوان.
فلم�اذا نح�ن، الذين ما زلن�ا نتمّتع ب�كّل مفرداتها، ال ندرك 

قيمتها؟!
ال نستثمر زمنها؟ ال نعطيها حّقها؟

ال نمن�ح َمْن يش�اركنا إياه�ا، الح�ّب والرحمة والم�وّدة؟! 
نبخ�ل عليه�م باالبتس�امة والعاطفة الدافئ�ة والمحّبة، يس�تمّر 
الجف�اف في ع�روق تعاملنا م�ع بعضنا حتى تتصّلب ش�رايين 

حياتنا فتنفجر الدماء منها معلنة موتها.
الحي�اة، ف�ي ه�ذه اللحظة، نعم�ة بين ي�دّي كّل واح�ٍد منا، 
فلن�درك عظمة هذه النعم�ة، ولنعمل على اس�تثمارها بالعطاء 

والحّب والخير.. 
ألّن لحظ�ة الرحي�ل، مجهول�ة.. وم�ن أعظ�م أس�رارها إن 
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جاءت، تأتي بصمٍت وهدوء..
فلنس�تثمر كّل لحظة من زم�ن حياتنا التي بي�ن أيدينا.. هذه 

اللحظة التي قد ال نملكها بعد لحظة قادمة!
لكّل الراحلين بصمت: رافقتكم رحمة الله.

ولكّل الذي س�يرحلون بعد حي�ن: كونوا مع الله، في تقوى 
عباد الله.

)127( 
وما عند الله باٍق..

عام يرحل وآخر يأتي
الزمن ينفد سريعًا

ِه باَاٍق﴾]النحل: 9٦[ ا ِعنداَ اللَّ ماَ ُد واَ ُكْم ياَنفاَ ا ِعنداَ ﴿ماَ
ما ارتبط من وجودنا بالله، حّصته البقاء

ما اقترن بالله، مصيره الخلود
وما سوى ذلك، فيأخذه الزمن معه.
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)128(
P مولد الرسول

في ذكرى مولده الكريم..

كّل عام ومحّمد ينبض فينا، حّبًا وسامًا وموّدة ورحمة.

كّل يوم، ومحّمد فينا، حياًة، فضيلًة، وخيرًا وسامًا.

يا أتباع محّمد: كونوا له رحمًة وال تكونوا عليه نقمًة..

يا أتب�اع محّمد: كونوا كما كان هو، بركًة لمن حوله، وخيرًا 
وسامًا.

يا َمْن يقترن اس�مكم باسمه... كونوا له رحمة كما كان لكم 
رحمة وسامًا.

أفِرُحوا قلبه.. اجعلوه سعيدًا.

كّل يوم، وأنت حبيبي يا محّمد!
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)129( 
رجولة

غالب�ًا ما يكثر الجدل حول مفه�وم )الرجولة(، التي يفهمها 
البع�ض )قّوة(، )عصبي�ة(، )فرض س�يطرة(، )إعاء صوت(، 
وس�لوكّيات عديدة من خالها يريد الرجل أن يفرض سيطرته 

أو قّوته أو وجوده.

هكذا ترّبينا.. نش�أنا على هذه المفاهيم، وهكذا ترّبى غالبية 
أبنائن�ا، فكان�ت رجولت�ه عب�ارة عن: عنف، قس�وة ، خش�ونة، 

)كيف أكون رجًا(؟

مّما أعجبني، مقولة قرأتها قبل أّيام، جعلتني أفهم ماذا تعني 
كلمة: )رجولة(:

)تزّوجها فلم يّتفقا، س�ألوه: ما الس�بب ؟ ق�ال ال أتكّلم عن 
عرضي ..

طّلقها فس�ألوه: ما السبب؟ قال: ال أتكّلم عن امرأة خرجت 
من ذّمتي(.



خواطر للحياة98

)130( 
القلب.. وطن الله

القلُب ال يسع اثنين: إّما وجود الله أو وجود الشيطان..

القل�ب المف�روش بالح�ّب، والمعّط�ر بالرحم�ة، والمزّين 
بالتواض�ع، والمنّض�د بجواه�ر اإلنس�انّية والمتبّط�ن بالحنان 

والعطاء... حتمًا سيختار الله هذا القلب، وطنًا له.

والعكس صحيح، ذاك هو القلب الذي سيس�كنه الش�يطان 
سعيدًا.

لذلك لننظر إلى قلوبنا، ماذا تفترش، وكيف هي؟ 

ألّنه�ا إن لم تك�ن مؤّهلة لوجود الله، فهذا يعن�ي بأّننا قّدمنا 
بطاقة اعتذار له جّل جاله: نأسف ال مكان لك هنا.

)131( 
فات القطار..

لحظة من فضلك..

سقط منك غفلة، عمري..
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كنت مس�رعًا تلهث لتلحَق بآخر عربة ف�ي قطار الغرور، لم 
تنتبه ألّيامه التي تبعثرت مضّرجة بأساها، غلبك الزهو.. 

ته، رمسًا لعمري! فاتك القطار، وأمست ِسكَّ

عذرًا.. لم يعد هناك شيء أعطيه لك..

احجز على القطار التالي.

)132(
Q اّتقوا الله في الحسين

الله الذي أعرفه ويس�كن قلوبنا وعقولنا وأرواحنا، يريد مّنا 
أن نح�ّب الن�اس ونحمَي الضعفاء ونس�اعد المحت�اج ونرحم 
ونسامح وننش�ر الخير والفضيلة. هو الذي وسعت رحمته كّل 

شيء، كما أّن جّنته عرضها السموات واألرض.. 

ه�ذا هو الله ال�ذي جاء األنبي�اء َوَوَرثُتهم لك�ي يعّرفوه لنا، 
فنحّبه ونعبده..

ف�إذا بالله أصب�ح بأيدي أناس يعرفونه رمزًا للقّوة والقس�وة 
والعنف، يقتلون باس�م الله، ويسرقون باس�م الله، ويحكمون 
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العالم بقبضة من حديد ونار باسم الله.. كّل أحاديثهم وأفعالهم 
باسم الله.. ألّنهم عباده المخلصون وأمناؤه على دينه!!

يتحّدثون باس�مه، ويقسمون الجنة والنار باسمه، ويصّنفون 
البشر باسمه، ويفتون ألهوائهم ومصالحهم باسمه، ويظلمون 
باس�مه.. ويتع�ّدون عل�ى حقوق الناس باس�مه، ألّنه�م نّصبوا 

أنفسهم وكاءه والناطقين باسمه.

 ،Q ه�م أنفس�هم َم�ْن حّرف�وا حقيق�ة نهض�ة الحس�ين
وص�ادروا قيمها ومبادئها، زّيفوا فلس�فة وقوعها.. جعلوا منها 
رقع�ة س�وداء، وزنجي�ل لط�م )الساس�ل الحديدي�ة(، ومنابر 

للتجارة!

باس�م الحسين Q، يتحّدثون عن الله، وإذا بهم يبعدون 
..Q الناس عن الله وعن الحسين

يا أمة ثكلى بوعيها، اتقي الله في الله..

اّتق�ي الل�ه، ف�ي الحس�ين Q ودمائ�ه ودم�اء أه�ل بيته 
واصحابه.

اتقي الله فينا..

عّرفوا الحسين Q، معرفة عقل ووعي.
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قّربوه إلى األطفال والشباب، بالحّب والخير والفضيلة.

عّلمون�ا، كي�ف نقرأ الحس�ين Q، لنحّب اإلس�ام من 
خال�ه، ونفهم الحياة من خال إس�امنا، فنكون قادرين على 

الحّب والتسامح والرحمة والخير والفضيلة..

لنكون حقًا، خيَر أّمة أراد الله أن تكون.

)133(
ْيناَُكْم.. ْضلاَ باَ ُوْا اْلفاَ لاَ تاَنساَ واَ

لم يترك رّبي شيئًا، لم يتحّدث به في قرآنه..

ولكّن�ي ال أدري لم�اذا في هذه االيام، تلّح عل�ّي آية مباركة 
ْيناَُكْم...﴾]البقرة: 237[. ْضلاَ باَ ُوْا اْلفاَ لاَ تاَنساَ أكثر من سواها: ﴿واَ

قالها رّبي في معرض تنظيم العاقة بين الرجل والمرأة فيما 
ُيسّمى بالعاقة الزوجية..

ولكّني أعتقد بأّنها سارية المفعول لكّل العاقات اإلنسانية 
األخرى على اختاف أشكالها وأنواعها..
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لنتذّكر دومًا إحس�ان اآلخرين إلينا وفضلهم.. متناسين غير 
ذلك.

أيمكن ذلك؟

)134( 
الكهف

كثيرًا ما فكرت لماذا قراءة سورة الكهف من مستحّبات يوم 
الجمعة؟

يب�دو لي: أّنه�ا كانت كذلك، ألّن الجمعة، فرصة األس�بوع 
للع�ودة إلى النفس، إلى ترتي�ب األوراق، إلى االلتفات إلى ما 

مضى ورسم خّطة لما سيأتي في ستة أيام مقبلة..

الجمعة يوم راحة، يوم األس�رة، يوم الترفيه، يوم النوم، يوم 
غسل المابس والتنظيف..

يوٌم غيُر اعتيادي في روتينية األيام األخرى.. 

وه�ذا جزء م�ن مفهوم الكه�ف.. فالقوم التج�أوا للكهف، 
لك�ي ينجوا من مط�اردة الطاغية آنذاك لحيٍن م�ن الوقت حتى 
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يرّتب�وا أوراقهم ويروا ما هم فاعلون.. حت�ى غلبهم النوم بإذن 
الله، فأصبحوا معجزًة عالمية.

والجمع�ة، كه�ف المس�لمين.. يراجع�ون فيه�ا أوراقه�م 
وش�ؤونهم، يصلحون بالهم وحالهم، يتواصلون مع أس�رهم، 
َيِصُلون أرحامهم، وأّي عمل صالح يعمله اإلنس�ان في جمعته 

له أضعاف األجر. وتبقى السّيئة بمثلها.

لطيف أن يكون لنا في كّل أسبوع، يوم نأوي فيه إلى كهف، 
لمراجعة ما مضى، والتخطيط لما يأتي.. كهف نتخّلص فيه من 

أدران ما مضى لنستقبل اآلتي بطهر ونقاء.

كهٌف ُنفرغ فيه الش�حنات الس�لبّية التي اختزناها س�تة أيام، 
من خ�ال الترفيه والخروج مع العائلة أو اس�تقبال األصدقاء، 
أو التمّرن على االبتسامة وُحسن المعاملة مع األهل واألرحام 

واألصدقاء.

كهف، نمارس فيه أّي فعل ال نقوم به في األيام األخرى..

لنخ�رج منه، بمعجزة لأليام القادمة.. المعجزة في أن نكون 
مختلفي�ن، متفاوتي�ن عن حالنا الس�ابق، معجزة ف�ي أن نكون 
مفتاح�ًا لح�ّل مش�اكل اآلخرين، معج�زة في أن نكون بلس�مًا 
لجراح اآلخرين، معجزة في أن نكون جزءًا من إصاح الكون 
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من حولنا.

كهف ُجْمعتِنا، مبارك..

هم خرجوا من كهفهم، معجزة لمن حولهم.

فلنكن نحن معجزًة لمن حولنا..

)135(
شوٌق إلى الطفولة

عندم�ا كنا صغارًا، كّنا نتمّنى أن نكب�ر، وطالما راقبنا الكبار 
ك�ي نقّلدهم ف�ي حركاتهم وكلماتهم.. كّنا نتش�ّوق متى نصبح 

مثلهم..

وكبرنا...

فأصبحنا نتمّنى أن نعود صغارًا!!

عجبًا لنا!!

يا ترى.. كيف يمكن أْن ُنخرج كّل ما نحّبه من معالم طفولتنا 
إل�ى عالمن�ا الفعلّي، أن نضحك بعفوي�ة، أن نبكي بعفوية.. أن 
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نجري في الش�ارع تحت المط�ر وال نبالي بتوس�يخ ثيابنا.. أْن 
نصرخ في وجه أحدهم عندما تزعجنا رؤيته..

أن ندفن رؤوس�نا ف�ي وس�ائدنا عندما ال نجد ص�درًا حانيًا 
ندفنه فيه.. 

كي�ف أعود صغيرة.. يبّللني المطر فأضحك، وأعصر ثيابي 
فتقط�ر فراش�ات أنثرها على أحزان رفيقات�ي ألّن المطر لم يبّل 

ثيابهن، ألّنهن ببساطة ال ثياب لهن!

كيف يمكن أن أجعل كبار اليوم، يفهمون أّن ثياب الصغار، 
ش�يء مقّدس.. علينا أن نحرص عل�ى توفيره لهم، وأّن أقدس 

شيء فيها، هو عريهم!

جاء الشتاء، ليعّري أجسادهم الصغيرة.. 

وأبحث عن المقّدس في براءتهم، فيصدمني ُعِريُّ واقعهم.

هل من لحاف ألوارَي سوءاتهم؟!
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)136( 
تحيٌة لألحرار..

لم أفهم من ثورة الحسين )عليه السام( ضّد فساد السياسة 
آنذاك وَجْوِر حّكامها.. سوى أمرين:

األول: أن أك�ون ح�ّرة ف�ي إرادت�ي.. وال يس�تعبدني أح�د 
)حاكم/ فكر/ مصلحة/ هوى/ شخص(.

الثان�ي: أن يك�ون وجع�ي، ث�ورة رف�ض بوج�ه كّل الزيف 
والباطل والكره والحقد والشر.

وبين حّريتي ووجعي... تكمن حقيقة الوجود التي نخش�ى 
غالبًا أن نعترف بها أو نواجهها.

َفَتحّي�ة لكّل الرافضين، لكّل األحرار، لكّل حامل س�اح أو 
حج�ارة أو كلمة أو غضبة بوجه فاس�د أو ظالم أو غاصب حّق 

أو مصادر لحرّية.

فأين هم األحرار؟!
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)137(
ليلة العيد الحزينة

في ليلة العيد.. 

ش�تات بش�ر، على طول خارط�ة طريق الوجع اإلنس�اني.. 
يتعّث�رون بخطواتهم، يج�ّرون خيباتهم وراءهم م�ع بقايا ثياب 
مهترئة من زمن الطفولة.. يسقطون جرحى، صرعى.. لبعضهم 
رمس.. بعضه�م تنهش الغربان بقايا جثثه�م المتعّفنة.. أطفال 
با م�أوى، أجس�اد ب�ا رؤوس.. أّمه�ات با أبن�اء.. األرض 
تن�زف دمًا، تلملم المائكة أش�اء الضحاي�ا، وتبعث بهم إلى 

السماء قوافل، قوافل.

أن�ا ال أريد أن أحزن وُأحزنكم مع�ي ليلة العيد.. ولكن عيد 
المسلمين هو هذا.

واألدهى من هذا العيد، هو عيد )الغافلين.. المتقاعس�ين.. 
الامبالين.. المترفين.. المتنّعمي�ن.. البطرانين(، وعيد آخر.. 
للقّديس�ين، الذي�ن هج�روا بيوتهم ونس�اءهم ومل�ّذات الدنيا 
وحمل�وا أرواحه�م عل�ى أكّفهم ليحمون�ا، ليحم�وا الغافلين، 
المتنّعمي�ن، الجاحدي�ن ألنعم الل�ه، المتذّمري�ن، البطرانيين. 
أولئ�ك الذي�ن سيش�رق عليه�م صباح العي�د وهم ف�ي العراء، 
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يقاتل�ون.. يجوع�ون.. ينزفون.. ُيسَتش�َهُدون ألجلن�ا جميعًا، 
ونحن نهمُّ باالحتفاء بالعيد..

وعي�ٌد.. لجراح تن�زف بصمت.. تئّن بس�كون.. تبحث عن 
صدر دافئ تغفو عليه..

لكلٍّ عيده.. 

فكّل عام وعيدكم � كيفما كان � بخير.

)138( 
رسالة التأريخ

قراءة التأريخ تختلف كثيرًا عن معايشته!

وا بكّل ش�يء حتى  نقرأ في التاريخ عن مواقَف ألناس َضحَّ
يقول�وا كلمة ح�ّق، وأناس يعرفون الح�ّق ولكّنهم تخاذلوا عن 
نصرت�ه لمصلح�ٍة ما، أو لخوٍف أو ألّنهم مس�المون! فنتعّجب 
منه�م ونقول: لماذا فعل�وا ذلك؟ لماذا لم ينص�روا الحق وهو 

واضح؟!

هذه قراءة لتأريخ أناس مضوا..
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ولك�ن أن تدخ�ل دورة تدريبي�ة في هذا المفه�وم، وتعايش 
ذلك.. فهذا هو االمتحان الحقيقي.

المعايشة للتأريخ.. ضرورية جدًا لتمييز الناس.

ش�كرًا للتأري�خ، وش�كرًا للذي�ن فهم�وه عندم�ا طالع�وه.. 
وأدركوا عمق رسالته. 

)139(
إعادة النظر

بع�ض المواقف القاس�ية في الحياة، تجعلن�ا نعيد النظر في 
حساباتنا كثيرًا.

وتعطينا شحنة الّتخاذ قراراٍت قاسية أيضًا.

ل�كّل َمْن يري�د أن تكون له الش�جاعة الّتخاذ ق�رار صعب، 
عليه أن يمنح الحياة فرصة لصفعه.
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)140( 
حجاب الرجل.. غّض البصر

على قارعة الطريق: احتشموا!!

التربية،  في  واألنثى،  الذكر  بين  التمييز  عن  دومًا  نتحّدث 
في العمل، في الحقوق، في الحصول على الفرص وغيرها.. 
حين  في  وتعاليمه  اإلسامي  الدين  إلى  ذلك  البعض  وُيعزي 
أّننا لو دّققنا النظر في اإلسام بوعٍي وحيادية وبتجّرد من كّل 
المصالح واألهواء، لوجدنا أّنه الوحيد في العالم الذي أعطى 
للمرأة حقوقها وأنصفها وهو أول من ناهض العنف والتمييز 

ضّدها.

سأتحّدث اليوم عن مفردة واحدة، حياتية وهاّمة لنرى مدى 
التمييز بي�ن الذكر واألنث�ى والذي أحدثت�ه التقاليد واألعراف 

والسلطة الذكورية في حين أّن اإلسام ساوى بينهما...

مفردة الحجاب!!

يعتق�د غالبي�ة الن�اس أّن الحج�اب مف�روض عل�ى الفت�اة 
المسلمة فقط، ويدّقق الكثير من األهالي وكذلك المجتمع في 
هذا األمر ويحاس�ب الفت�اة والمرأة عليه، بل يش�ّدد في ذلك، 
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ومن�ذ نعومة أظاف�ر الفتاة يبدأ األهل بالعمل عل�ى تهيئتها لهذا 
األمر، ولكن ال يوجد حديث أو إشارة إلى حجاب الفتى!

للفتى أو الرجل المسلم أيضًا حجاب عليه أن يلتزم به.

غّض البصر.. ما يجب أن نعّلمه ألوالدنا الذكور من نعومة 
أظفارهم..

اللبس المحتش�م.. فم�ا يؤلم له أّن الش�باب وحتى الرجال 
الكبار يرتدون في هذا الزمن مابس غير محتشمة، ضّيقة تظهر 
معالم جس�دهم، تبرز مفاتن ذلك الجس�د )فمن قال بأّن جسد 
الم�رأة فقط ه�و المغري( جس�د الرجل أيضًا مغ�ٍر ويمكن أن 

يكون مورد فتنة للنساء والفتيات.. 

أيها اآلباء واألمهات، عّلموا أوالدكم الذكور على الحجاب 
كما تعّلمون بناتكم، رّبوهم على غّض البصر واللبس المحتشم 

وتقوى الله في بنات الناس.

أّيه�ا المجتم�ع، مثلما تنتقد الفت�اة غير المحّجب�ة وتلومها، 
ارف�ض أيضًا عدم احتش�ام الذكور من الفتي�ان والرجال وعدم 
تمّس�كهم بالحياء، ألّن المحافظة على الجسد جزء من الحياء 

سواء كان للرجل أو المرأة.
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أّيها العالم: إّن فريضة الحجاب، هي آلية لتنظيم العاقة بين 
الرجل والم�رأة في المجتمع لتكون العاقة بينهما عاقة حياء 
وعّف�ة وطه�ارة، هي عملية تنظيم الس�تقرار المجتم�ع واتزانه 
بعيدًا عن كّل ما يمكن أن يجرفه إلى الرذيلة أو الفوضى س�واء 

فوضى المشاعر أو فوضى الجسد أو فوضى التقوى.

أّيه�ا الرجال: لك�م حجابكم.. فريضة من الل�ه! فا تتعّدوا 
حدود الله.

ال يوج�د تمييز بين المرأة والرجل في ش�ريعة الس�ماء التي 
ج�اءت لتنّظ�م كّل عاقاتن�ا س�واًء معه�ا أو م�ع أنفس�نا أو مع 

اآلخرين.

)141(
في ذكرى المبعث النبوي الشريف

الس�ابع والعش�رون من رجب، في غ�اٍر يتّوج جبًا ش�اهقًا 
يحي�ط بكعبة العرب، رجٌل موّحد يقرأ العالم من حوله، يعتزل 

قومه وما يعبدون.. يتفّكر في شأن اإلنسان وأحواله.. 
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في ذلك اليوم العظيم، الذي غّير مصير اإلنسانّية وكان بداية 
اللتقاء األرض بالسماء، كان ذلك الرجل العظيم، يتفّكر.. فإذا 

به يسمع نداًء ملكوتّيًا: )اقرأ(.. 

فكان�ت تل�ك الكلم�ة عن�وان الرس�الة المحمدي�ة وغاي�ة 
فلسفتها.

كان�ت تل�ك الكلمة، انط�اق الدع�وة اإلس�امية إلخراج 
الناس من الظلمات إلى النور.

ب� )اق�رأ(، حّطم محّمد بن عبدالله P، أصنام قريش، كما 
حّطم أصنام الخوف والخنوع في نفوس أصحابه.

)اقرأ(، كانت أول كلمة في ملحمة الحّب والخير والفضيلة 
والحياة.. تلك عناوين اإلسام.

فكّل َمْن لم يقرأ تلك الملحمة بعناوينها الواضحة الصادقة، 
فليس بمسلم!

الس�ام عليكم يا سيدي وموالي يا رس�ول الله، في ذكرى 
َبْعثِك نبيًا وهاديًا ومبشرًا ونذيرًا..

أحبب�ت أن أخبرك في هذا اليوم العظي�م: بأّننا نحبك كثيرًا، 
ألّنك من عّلمتنا كيف نحّب الله ونحّب الناس، ونحّب الخير، 
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والس�ام والفضيلة، وأن نكون سامًا ألنفسنا وألهلنا ولناسنا 
وللبشرية جمعاء..

أفتخر بأّني مسلم، وأنك رسولي.. 

وأش�عر بالزهو، كّلما داعبني خاطر: بأّني جزء من )محمد( 
صلوات ربي عليه وآله..

وإن كان يحزنن�ي أن يم�ّر ذك�رى مبعثك المب�ارك، والناس 
غافل�ة عن�ه، س�اهية، الهي�ة، كلٌّ ف�ي واد.. فّرقته�م األه�واء 
والمصالح، وش�رذمتهم التبعية والخنوع.. فكّل شيء غاٍل في 

هذا الزمن، إال دماؤنا وأعراضنا وأموالنا يا رسول الله.

وم�ع كّل م�ا يحي�ط بن�ا من قه�ر وتش�ّرد ووجع، س�أحتفل 
بذكرى مبعثك الش�ريف، س�أوقد ش�معة، وس�أوّزع حلوى.. 
وس�أرنو إلى مكة، حيث غارك وبيتك وكعبتك.. وأسجد لكّل 
ذلك، مترّنمة بس�امك الذي جئت به إلى أّمتك، التي لم َتِجد 
فهمك يومًا ما، فحاربتك وحاصرتك وقاتلتك، واليوم يحاول 
أحف�اد أولئ�ك، أن يحاربوا دين�ك الذي جئت ب�ه ويحاصروه 

ويطاردوه ويشّردوه..

ثم يغلقوا عليه الحدود، رافضين حتى طلبه للجوء.
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م�والي.. في ذكرى مبعثك، س�أوّزع س�امك وحّبك لكّل 
الناس..

فمن عجز عن فهمك.. فقد خاب.

)142(
علي بن أبي طالب، ُمْلُك اإلنسانية

Qبمناسبة والدة علّي بن أبي طالب

»الخلق صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق«.

مخطىء كّل َمْن يعتقد أّن علّي بن أبي طالب يخّص جماعة 
أو طائفة دون أخرى.

ليراجع حس�اباته كّل َمْن يظّن أّن علي بن أبي طالب يخّصه 
وحده.

علي بن أبي طالب، ُمْلٌك لإلنسانية كّلها، قبل أن يكون ُمْلك 
اإلسام والمسلمين.

ومخط�ىء كّل َمْن يعتقد أّن المس�لمين اختلفوا في )علّي(، 
كا.. المسلمون اختلفوا ألّنهم لم يفهموا )علّيًا(!
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اختلفوا ألّنهم لم يتمّكنوا من أن يكونوا جزءًا منه.. 

اختلفوا ألّنهم لم يجيدوا قراءة معادلة حياته.. 

ليتحّس�س كّل واحد مّنا، اإلنسانية في داخله، كم تحتّل من 
مساحة فينا؟!

تلك المساحة هي: علي بن أبي طالب.
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