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احللم

استيقظ أشرف من نومه مبكراً فى ذلك اليوم على غير عادتهه بهالرغم مهن أنهه
يوم أجازته اإلسبوعية  ..ثم قام من سريره وفتح شباك الغرفة وأخذ نفساً عميقهاً
لكى يمأل رئتيه ببعض نسهمات الههواء النقيهة المنعشهة  ...ثهم أخهذ يلهف ويهدور
ويمشهى ذهابهاً وإيابهاً فهى الغرفهة  ...ثههم جله

علهى كرسهى ههباز بجهوار الشههباك

ومد نظره خارج الشباك وسرح بتفكيره فيما سيفعله فى ههذا اليهوم  ..ثهم تهذكر
ذلك البحث الذى كان قد قرأه قبل ذلك فى فن (إدارة الوقت) وكان يحسهب
إجمالى الوقت الذى يضيع خهالل حيهاة اإلنسهان  ...فكهان يقهول أن أكثهر مهن
نصههف عمههر اإلنسههان تقريب هاً يضههيع فههى النههوم واألكههل والمواصههالت ومشههاهدة
التلفاز !
أما من يفرطون فى مشاهدة التلفاز وفهى الجلهوم مهع األصهدقاء علهى المقهاهى
فإن أكثر من ثلثى عمرهم يضيع بال عائد أو جدوى أو فائدة.
واستغرب من الذين يعتبرون أن أوقاتهم هى أرخص شئ يمتلكونه !
ثم قرر ان ينبل الى الشهارع ليشهم بعهض الههواء النقهى  ..وبالفعهل دلهف أشهرف
إلهى الشههارع  ...وإتجههه نحههو محطههة األتههوبي

التههى كانههت تبعههد عنههه عههدة أمتههار

 ...كانهت المحطهة مبدحمهة جههداً وأرجهع أشهرف السهبب فههى ذلهك إلهى أن هههذا
الموعد هو موعد ذهاب المهوففين إلهى أعمهالهم وأيضهاً ذههاب طلبهة المهدارم
إلههى مدارسهههم  ...ركههب أشههرف أول أتههوبي

مههر بالمحطههة وكههان مملههوءاً عههن

أخره بالبشر  ...ووجد نفسهه سهائراً داخهل ابتهوبي

بقهوة الهدفع دون أى إرادة

منه فى تحديد مساره  ...فتارة يجد نفسه ذاهباً إلى اليمهين وتهارة إلهى الشهمال
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وتارة أخرى إلى ابمام  ...كسفينة عائمهة تائههة فهى وسهب البحهر تقهذفها الريهاح
فههى إتجاهههات شههتى  ...قههرر أشههرف أن يتههرك نفسههه بههدون مقاومههة وينتظههر ليههرى
نفسه أين سيرسى فى النهاية  ...وإسهتغرب كثيهراً عنهدما كهان يسهمع الكمسهرى
أحياناً يقول للسائق " خد النهام دى عنهدك يها حهاج محمهد " فيضهرب السهائق
فرملة شديدة تتدافع النام على أثرهها إلهى األمهام فهى موجهات بشهرية كموجهات
البحههر العنيفههة فههى ليههالى الشههتاء البههاردة وأثنههاء وقوفههه فههى األتههوبي

سههمع إثنههان

يتكلمان عن زحام المواصالت وسمع أحدهما يقول لألخر " هى لو الحكومة
تهتم بتطوير النقل العام وتبود األتوبيسهات بععهداد كبيهرة بحيهث يجهى أتهوبي
كههل عشههر دقههايق مكههانح يبقههى فيههه زحمههة بالشههكل ده وكمههان البحمههة فههى
الش ههوراع حتت ههف كتي ههر علش ههان أص ههحاب العربي ههات المالك ههى لم هها حيالقه ههوا
ابتوبيسههات فا ههية وبتيجههى بسههرعة ويحسههوا إنههها وسههيلة مواصههالت محترمههة
حيس ههيبوا عربي ههاتهم مركون ههة ويركب ههوا األت ههوبي

 ...يبق ههى البحم ههة ف ههى الش ههوارع

حتتف وب أل "
رد عليههه زميلههه " وبزم يهتمههوا بر ههه بوسههائل النقههل الجمههاعى كلههها مههح ب ه
األتوبيسهات وأهمهها متهرو األنفهها  ...يعنهى بزم يهبودوا خطهوو جديههدة وبزم
يرفع ههوا كف ههاءة المت ههرو  ..يعن ههى يهتمه هوا بص ههيانته ويقلل ههوا أعطاله هه ويقلل ههوا ال ههبمن
الفاصل بين الرحالت ...
وكمههان بزم يهتمههوا بعمههل جراجههات كبيههرة تحههت األرو متعههددة الطوابههق فههى
الساحات والميادين وتحت أى مساحة خالية ممكنة وفهى المنهاطق التهى عليهها
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طلههب مرتفههع علههى اإلنتظههار  ...وده حيفههر كتيههر فههى إعههادة السههيولة المروريههة
للشوارع وكمان الجراجات دى مربحة وبتدر ماليين الجنيهات وممكن القطهاع
التههاي يشههارك فههى إنشههائها وفههى هههذه الحالههة سههيتحقق عائههد كبيههر للدولههة مههن
خالل الرسوم والضرائب وتراخيص إنشهاء الجراجهات وتهراخيص شهركات النقهل
الجماعى باإل افة إلى ما سيتم توفيره من آبف الوفائف الجديدة  ...وكمهان
ببد من تفعيهل وتطبيهق القهانون اللهى بيلهبم أصهحاب العمهارات والفهيالت بعمهل
جراج ههات أس ههفل عم ههاراتهم وبي ههوتهم بك ههل شههدة وح ههبم وبب ههد م ههن فههتح جمي ههع
الجراجههات الموجههودة فههى المبههانى والعمههارات وإج هراء حصههر ومتابعههة لههها ...
وكمان أنا عندى فكرة حقولهالك ب

مهح عهارف حتعجبهك وب أل  ...ممكهن

يتلوا كهل قطهاع مهن قطاعهات الدولهة ياخهد أجهازة فهى يهوم معهين  ...يعنهى مهثالً
طالما البنوك والبورصة وشركات ابورا المالية بتاخهد أجهازة يهوم السهبت يبقهى
مثالً قطاع البترول ياخد أجازة يهوم اإلثنهين والهيتهات التعليميهة والمهدارم تاخهد
أجازة يوم األحد  ...وبكدة يبقى كل قطهاع بياخهد أجهازة يهوم الجمعهة باإل هافة
إلههى يههوم تههانى مههن أيههام اإلسههبوع متتلههف عههن اليههوم اللههى بياخههد فيههه قطههاع تههانى
أجازتههه  ...وبكههدة تبقههى األجههازات متوزعههة علههى اإلسههبوع كلههه بههدل مهها معظههم
المصالح والهيتات بتاخد نف

األجازة مع بعضها فى يهومى الجمعهة والسهبت.

وبكده ممكن البحمة تتف شوية"
يرد عليه األول ويقول " وكمان فيه حاجهة حلهوة بقيهت أبحظهها األيهام دى ...
أنا بقيت دلوقتى أشهوف أصهحاب الشهركات اللهى بينبلهوا إعالنهات فهى الجرايهد
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يطلبوا فيها موففين بيكتبوا فى إعالناتهم ( يشترو أن يكون المتقدم للوفيفهة
مههن منطقههة المهندسههين مههثالً أو مههن المعههادى أو مههن  6أكتههوبر) علههى حسههب
مكههان الشههركة  ...يعنههى لههو الشههركة فههى المعههادى ليههه مهها يكههنح معظههم موففيههها
من المعادى ولو الشركة فى المهندسهين يبقهى معظهم موففيهها مهن المهندسهين
 ...وأصحاب الشركات بيعملهوا كهده دلهوقتى علشهان يضهمنوا أن المهوففين مها
يتههاخروع عههن ميعههاد شههغلهم الص هبح  ...وكمههان ده حيتههف مههن البحمههة كتيههر
وحيتههف الضههغب علههى المواصههالت  ...بههدل مهها إحنهها شههايفين النههام الصههبح
رايحههين وجههايين مههن أخههر الههدنيا هنهها ألخههر الههدنيا هنههاك  ...نههام مههن  6أكتههوبر
بتشتغل فى مدينة نصر  ..ونام من الهرم بتشتغل فى المعادى "
فى هذه األثناء ردد الكمسرى جملتهة التهى كهان يكررهها بإسهتمرار " خهد النهام
دى عندك يا حاج محمد " وأيضاً فعل السائق نف

ما كان يفعله دائماً بمجرد

سماعه لتلك الجملة حيث فرمل على الفور فرملة شهديدة فإنهدفع أشهرف إلهى
األمههام ووجههد نفسههه بجههوار سههيدتان فههى حههوالى األربعههين مههن عمرهمهها وتقههول
إحداهما لألخهرى " يهاختى الراجهل طلهب منهى أحشهى لهه جهوز حمهام يهرم بيهها
عضههمه  ...رحههت أشههترى الحمههام لقيههت الجههوز بسههتين جنيههه !! تصههورى !!
ستين جنيه "
ردت عليها زميلتها " يهاختى مهادلعيهوع كهده  ...أطبتيلهه أى حاجهة  ...يعنهى
بزم حمام "
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ردت عليههها األولههى " أصههلى  ...ثههم إقتربههت منههها وهمسههت فههى أذنههها بههبعض
كلمات  ...ثم إنفجرتا فى الضحك ...
بعههد فتههرة سههمع أشههرف صههوت سههيدة فههى مقدمههة األتههوبي

تتشههاجر مههع رجههل

وتشتمه وتضربه بيدها  ...وشاهد بعض النام يلتفهون حولهها ويحهاولوا تههدئتها
وتتليص الرجل من يديها ...
عنههد هههذا الحههد قههرر أشههرف أن ينههبل مههن األتههوبي
أخر...
نههبل أشههرف مههن األتههوبي

ويُكم هل رحلتههه فههى مكههان

ونظههر حولههه فوجههد نفسههه فههى حههى السههيدة زينههب ...

كان ه ههت المنطق ه ههة مبدحم ه ههة كعادته ه هها بالن ه ههام والم ه ههارة والس ه ههيارات والعرب ه ههات
والمتوسيكالت والدراجات ...

قرر أشرف أن يسهير بشهكل عشهوائى فهى

شههوارع وحههارات السههيدة زينههب لكههى يشههاهد ويههرى مهها لههم ي هراه قبههل ذلههك ...
كانههت البيههوت قديمههة والحههارات ههيقة والبحههام رهيههب والحههر شههديد  ...فههل
أشرف يسهير عشهوائياً دون أن يهدرى إلهى أيهن سهيذهب أو إلهى أيهن سيصهل ...
فكان يدخل من شارع إلى حارة ومن حارة إلى عطفة  ...إلى أن أح

بالتعهب

واإلرها

فقرر أن يبحث عهن مكهان يسهتريح فيهه قلهيالً ويحتمهى بهه مهن حهرارة

الشم

الشديدة  ...وتلفت حوله فوجد قهوة صغيرة على بعد عدة أمتهار منهه

 ...فذهب إليها وجل

على أحد المقاعد الموجودة بها ثم نظهر نظهرة سهريعة

خاطفة على كل الببائن الموجودين بالقهوة  ...ثم أعاد النظر إلى مجموعة من
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البب ههائن الجالس ههين بج ههواره وال ههذين ك ههانوا يتكلم ههون ويض ههحكون بص ههوت ع ههال
مسموع  ...كان أحدهم يقول لألخر:
" وفضلت أتحايهل عليهه علشهان يهوافقلى علهى األجهازة  ...لكهن تقهول إيهه ...
دماغههه زى الجبمههة معنههدوع غيههر كلمههة واحههدة فههروف العمههل متسههمحح ...
فرف العمل متسمحح  ...أقهول لهه ده أنها محتاجهها هرورى  ...يقهولى أل ..
طب يهديك  ...طب ير يك  ...وههو علهى كلمهة واحهدة  ...أل  ...أل  ...أل
 ...لكن أنا بر ه مسكت
قال له الجال

 ...هو حيعملى فيها مدير "

بجواره " أيه عملت إيه ؟"

قال له " كسرت له ذراع الماكينة المستول عن تغيير السرعات  ...وطبعاً مهح
ممكههن تشههتغل الماكينههة وذلههك الههذراع مكسههور  ...ألن ده معنههاه أن هه حتفضههل
الماكينة تشتغل بسرعة واحدة طول الوقهت وده ممكهن يتلهي الموتهور يسهتن
أو يتحههر  ...وبعههد كههده رحتلههه تههانى وأنكههرت أى معرفههة لههى عههن سههبب كسههر
الذراع  ..وقولتله طبعاً أنت معندكح مهانع دلهوقتى تهدينى أجهازة ألنهه حتهى لهو
قعدت ومتدتح أجازة مح حعرف أشتغل ألن الهذراع مكسهور وحياخهد علهى
األقههل ثالثههة أيههام علشههان يتصههلح  ..يعنههى الماكينههة حتفضههل واقفههة علههى األقههل
ثالثة أيام  ...فيبقى إيه المشكلة لو أخدت األجازة فى هذا الوقت الميت "
قال له زميله " ور ى يديلك األجازة "
رد عليه " طبعاً وافق  ...أنت فاكرنى تلميذ "
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ونظر إليه زميلة بإعجاب وقال له " واهلل يا أخى إنت دماغك دى بتعجبنهى ...
جبت الشطارة والمفهومية دى منين "
لم يرد الرجل وإكتفى برسم إبتسامة المنتصر الظافر على وجهه
حههبن أشههرف للغايههة وشههعر بالحسههرة والمهرارة لمهها سههمعه مههن هههذين الشتصههين
وإستغرب مهن ههذا المنطهق المتتلهف الهذى يتعامهل بهه ههؤبء النهام  ...وسهعل
نفسه :كيف تغيرت شتصياتهم إلى األسوأ بمقدار  081درجة  ...كيف نسوا
أو تناسوا أنهم خلقوا لتفعيل رسالة وإعالء قيمة وبناء حضارة وتشييد مجد ...
كيف أصبحت المادة فقب هى شغلهم الشاغل
هنهها تعكههد أشههرف أنههه يجههب قبههل اإلهتمههام ببنههاء وتشههييد وإقامههة مصههانع جديههدة
للشعب أن يتم إعادة تهذيبه وتصحيح مفاهيمه ومعتقداته ومبادئه  ...ببد مهن
تنميه ههتهم ثقافي ه هاً وحضه ههارياً وفكري ه هاً وذاتي ه هاً  ...فه ههال يكفه ههى اإلهتمه ههام به ههاألبت
والمعه ههدات والتكنولوجيه هها ألن العامه ههل قه ههادر عله ههى إهه ههدار كه ههل هه ههذه المه ههوارد
واإلمكانيات إذا كان مستهتراً بهدون إنتمهاء أو همير أو مبهادك تحكمهه وتهنظم
سيره.
غضب أشرف لما سمعه وقرر أن يقوم من مكانه ويجل

فى مكهان أخهر بعيهدأ

عههن هههذا الرجههل حتههى ب يسههمع شههيتاً أخههر منههه يغضههبه ويحبنههه  ...سههار أشههرف
بضعة خطوات حتى وجهد مكانهاً فارغهاً فهى أخهر القههوة  ...فجله
كوباً من الشاى  ...كان يجله

فيهه وطلهب

علهى يمينهه رجلهين فهى أوائهل األربعينهات وكهان

يقول أحدهما لألخر " وبعد ماسيبت شغلى لفيهت علهى كهل صهحابى ومعهارفى
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علشههان اسههتلف مههن أى حههد فههيهم  0111جنيههه أبههدأ بههيهم مشههروع خههاي ...
لكن ما لقيتح أبداً وأخر ما زهقت فكرت أخد قرو من البنك"
رد عليه زميله " أوعى تقولى إنك رحت البنك فعالً تطلب قرو "
" طبع هاً  ...رحههت البنههك وطلبههت قههرو  ...لكههن لألسههف قههالولى بزم يكههون
عندى شهقة تمليهك أو حتهة أرو علشهان يضهمنوا فلوسههم لهو معهرفتح أدفعهها
لهم  ...قولتلهم ههو أنها لهو كهان معايها حتهة أرو أو شهقة تمليهك أو حتهى ألهف
جنيه كنت جيتلكم أطلب قرو"
ههحك ص ههديقه بص ههوت ع ههال وق ههال " م هها دى حاج ههة معروف ههة  ...البن ههوك دى
لألغنياء فقب مح ألمثالك "
يرد عليهه األول قهائالً " لهو عملهوا بنهك للفقهراء زى مها عمهل كهده محمهد يهون
فى بنجالديح كانت تبقى حلوة  ...وكان الواحد ياخد الفلوم ويشتغل وربنها
يكرمه إن شاء اهلل ويكسب وكانت تبقى القشية معدن وميت فل وعشرة "
يقول صديقه " يعنى إيه بنك الفقراء ده"
يرد عليه قائالً " فكرة البنك ده تعتمد على منح الفقراء قروو متناهيهة الصهغر
لعمههل مشههروعات صههغيرة يتكسههبون منههها ثههم يسههددون بعههد ذلههك هههذه القههروو
علههى أقسههاو  ...وأول مههن أنشههع بنههك للفق هراء هههو د /محمههد يههون

اللههى أخههذ

جائبة نوبل فى السالم "
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احللم

ثم نظر أشرف على يساره فوجد رجلين أخهرين يقهول أحهدهما لالخهر" وبعهد مها
صههحيت الصههبح ولبسههت هههدومى وقعههدت أفطههر مههع األسههرة قبههل الههذهاب إلههى
العمههل  ...وقتعههت بنتههى الصههغيرة فنجههان القهههوة علههى قميصههى  ...ومههن غيظههى
صههرخت فههى وشههها وشههتمتها  ...وطبع هاً قعههدت البنههت تبكههى وتصههر  ...ثههم
إلتفت إلى مراتى ووبتتها بسبب و عها فنجان القهوة على حافهة الترابيهبة ...
وحههدثت مشههادة كالميههة بيننهها وبعههدين سههيبتهم ورحههت ألههب

قمههيص تههانى ...

وبعد كهده لمها رجعهت لقيهت البنهت لسهة بتعهيب ومكملهتح فطارهها ومسهتعدتح
علشان تهروح مدرسهتها  ..وطبعهاً مهاركبتح أتهوبي
تلب

المدرسهة علشهان مالحقهتح

وب تجهب شنطتها  ..وإ طريت أوصلها للمدرسة بعربيتى  ...وطبعاً كان

بزم أسههو بسههرعة علشههان كنههت متههعخر وعههايب ألحههق شههغلى  ...وبعههد كههده
وصههلنا للمدرسههة ونبلههت البنههت بسههرعة مههن العربيههة مههن غيههر مهها تسههلم عله تهى ...
وبعد ده كله رحت الشغل متعخر حوالى ثلث ساعة وإكتشهفت إنهى نسهيت فهى
البيههت شههنطتى إللههى كههان فيههها ور مهههم يتههص الشههغل  ...وطبع هاً بعههد الشههغل
رجعههت البيههت بقيههت مراتههى وبنتههى لسههه زعالنههين منههى بصهراحة كههان يههوم غريههب
مليان باألحداث والمشاكل "
رد عليه زميله  :المشكلة مح فى اليوم  ...المشكلة فى رد فعلهك السهيئ ...
لههو مكنههتح عملههت مشههكلة لمهها بنتههك وقعههت عليههك فنجههان القهههوة ولههو كنههت
أخدت المو وع ببساطة وقلتلها مثالً " وب يهمك يا حبيبتهى  ...مهح مشهكلة
 ...ولكن المرة الجاية إبقى خدى بالك " وبعد كده تروح بهدوء تغير قميصك
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وتاخهد شههنطتك وأوراقههك وتههودع بنتههك وهههى بتركههب ابتههوبي

 ..وبعههدين تههروح

شههغلك قبههل ميعههادك وتحيههى زمههالءك بكههل مههرح وإبتهههاج وسههرور ...فلههو كنههت
فعل ههت ذل ههك ك ههان س ههيتحول يوم ههك م ههن ي ههوم عص ههيب مل ههئ بالمش ههاكل والت ههوتر
والعصبية إلى يوم هادك سعيد ملئ بالمرح والسرور واإلنجازات ...ثم إستطرد
قائالً " إنت فكرتنى بكتاب قرأته منذ فترة كان المؤلف بيهتكلم فيهه عهن قاعهدة
إسمها " " 01/ 01
يعنى  %01من األحداث التى تحدث لك لي

لهديك أى سهيطرة عليهها ولهم

تتس ههبب أن ههت ف ههى ح ههدوثها وب تس ههتطيع أن ت ههتحكم فيه هها  ...بينم هها ال%01
الباقية من األحداث التى تحدث لك أنت المستول عن حدوثها وتستطيع أن
تقودهها وتههتحكم فيههها عههن طريههق رد فعلههك تجههاه ال %01مههن األحههداث التههى
لههي

لههديك أى سههيطرة عليههها  ...يعنههى لمهها وقعههت بنتههك فنجههان القهههوة علههى

قميصهك ده حهدث يههدخل فهى ال % 01مههن األحهداث التههى لهي

للفههرد أى

سيطرة عليها ولكن كهل األحهداث التهى حصهلت بعهد كهده حصهلت بنهاء علهى
رد فعلك السهلبى الهذى قمهت بهه عنهدما وقهع فنجهان القههوة عليهك واألحهداث
دى بقهى بتهدخل فهى ال  ...%01فعنهدما غضههبت وثهورت سهار يومهك بطريقههة
خاطتههة وحههدثت لههك أحههداث ومواقههف سههيتة بينمهها لههو كنههت تصههرفت بهههدوء
وفطنة وذكاء كان سيسير يومك بطريقة أفضل وأروع وأكثر جمابً ".
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ث ههم س ههمع بع ههض األش ههتاي ال ههذين يتكلم ههون ع ههن إنتش ههار ف ههاهرة "العن ههف ف ههى
المههدارم" ويتكلمههون عههن هههذا الههذى إعتههدى علههى زميلههه بالضههرب وذاك الههذى
إعتدى على معلمه بالسب والقذف!
حههبن أشههرف لمهها سههمعه وأخههذ يفكههر فههى سههبب فهههور هههذه المشههكلة وأفههرزت
قريحته بعد تفكير عميق عهن بعهض األمهور التهى شهعر بعنهها سهاهمت بشهكل أو
بعخر فى زيادة وطعة األمر وحدته ..
أوبً  :تقلههص دور األسههرة فههى التربيههة وإنشههغال األب واألم بتههوفير اإلحتياجههات
المادية ألوبدههم مهن معكهل ومشهرب وملهب
كالحههب والحن ههان واألم ههان وتق ههاع

دون تهوفير اإلحتياجهات المعنويهة

الوال ههدين ع ههن أداء دورهم هها ف ههى تص ههحيح

األخطههاء التههى يرتكبههها األوبد وإكسههابهم السههلوك القههويم واألخههال الحسههنة
والمبادك الجيدة.
ثانيه هاً  :ع ههدم اإلهتم ههام بالم ههدرم وزي ههادة مس ههتواه التعليم ههى والترب ههوى والعلم ههى
وإعطائههه الههدورات التدريبيههة لتدريبههه علههى أحههدث أسههاليب التربيههة والتعلههيم ألن
عدم تمكن المهدرم مهن مادتهه ونقهص قدرتهه علهى إيصهال المعلومهة إلهى الطلبهة
بالطريقة المناسبة يفقدهم الثقة فيه  ...كما يجب أيضهاً زيهادة مرتبهه إلهى أقصهى
الحدود حتى ب يضهطر إلهى اللجهوء إلهى الهدروم التصوصهية لكهى تعهود هيبتهه
من جديد.

05

دار قصص وحكايات للنشر اإللكرتوين

احللم

شريف كمال

ثالثاً  :عدم وجهود أنظمهة رادعهة ولهوائح وا هحة وكفهاءات مؤهلهة لمعالجهة مثهل
ذلك السلوك السيئ وعدم إتباع سياسة الثواب والعقاب وتساهل المدرم فى
إتتاذ اإلجرءات الصارمة د الطالب العدوانيين.
رابعاً  :إنتشار العنف داخل األسرة.
خامسه هاً  :م ههن أس ههباب العن ههف الطالب ههى قس ههوة بع ههض المعلم ههين عل ههى الطلب ههة
وإس ههتتدامهم ألس ههاليب غي ههر تربوي ههة كالعقه هاب الب ههدنى غي ههر المب ههرر واإلس ههتهباء
بالطالههب وعههدم إحترامههه ومراعههاة شههعوره وتوبيتههه المسههتمر  ...حيههث أن ذلههك
يعمل على إيجاد جو من اإل طراب والتوتر والعدائية بين الطالب والمدرم.
سادساً  :ببد من وجود األنشطة المدرسهية ألهميتهها فهى تنشهتة الطالهب نفسهياً
وسههيكولوجياً وفسههيولوجياً وتبوي هده بالجوانههب المعرفيههة والتعليميههة وتدريبههه علههى
التفكير الواقعى.
سههابعاً  :حههث الطلبههة علههى السههلوك الحسههن عههن طريههق التهراث الههدينى وقصههص
الن ههاجحين وتح ههذيرهم م ههن أص ههدقاء الس ههوء وتش ههجيعهم عل ههى الح ههوار داخ ههل
المدرسة والعمل على توطيد العالقة بين األسرة والمدرسة ومد أواصر اإلتصال
والتواصل بينهم.
ثههم وجههد أشههرف شههاب فههى أواخههر العش هرينات يجل ه

فههى ركههن بعيههد مههع فتههاة

تصههغره بعههدة أعههوام وعههرف مههن نظراتهمهها لبعضهههما أنهمهها يعيشههان قصههة حههب
ملتهبة متعججة فقد كانا تقريباً ب يتكلمان وإنما كانها ينظهران لبعضههما نظهرات
يملؤههها العشههق والغ هرام والهيههام كههان كههل واحههد منهمهها ينظههر إلههى وجههه األخههر
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ويدقق فهى تفاصهيله وكعنهه يريهد أن يحفظهها عهن فههر قلهب  ...كانها ب يشهعران
بما يدور ويجهرى مهن حولهمها وكعنهمها فهى عهالم فسهيح خصهص لهمها وحهدهما
وب يقطن ههه غيرهم هها  ...ع ههالم جمي ههل مل ههئ ب ههالبهور وال ههورود والح ههب والحن ههان
واألمههان  ...كههان كهالً منهمهها ينظههر فههى عههين األخههر وكعنههه ينظههر إلههى ينبههوع غبيههر
يتدفق بالجمال والطاقة والروعة والحب وكعنه يريد أن يتبود منهه ويهروى فمتهه
وعطشههه  ...كانهها يقتربههان مههن بعضهههما وسههتونة أنفههام كههل منهمهها تلفههح وجههه
األخر  ...كان يترج من عينهما شهعاع قهوى يصهل إلهى األخهر فيدفتهه ويسهعده
وينقله إلى عالم ملئ باألحالم واألمنيات ويجعله يرفرف فى السماء وكعنه طائر
يسههبح فههى فضههاء واسههع فسههيح  ...كانههت أصههواتهما كبقبقههة العصههافير وتغريههد
البالبل والطيور  ...كانها يعبفهان بعصهواتهما علهى قيثهارة الحهب أحلهى سهيمفونية
سمعها عالم العشا الملئ بالحب والحنان.
كانههت عينيههها تطلههب منههه كلمههة حههب  ..لمسههة حانيههة  ..شههكر دافههئ  ..إطهراء
رقيق  ..إهتمام صاد  ..مشاركة فى أمورها  ..ربتهة علهى كتفهها وخصوصهاً فهى
وقت الشدة  ..أن يستمع إليها حتى فى تفاهاتها ...
وكانهت عينيههه تطلهب منهها الثقهة  ..القبههول  ..التقهدير  ..اإلعجههاب  ..الموافقههة
 ..التشجيع ..
كمهها سههمع أحههد الجالسههين يحكههى لصههديقه الههذى يجله

بجههواره عههن أهميههة

صهناعة الروبوتهات حيهث يعتبهر مجهال الروبوتهات " "Roboticsواحه ًدا مهن

أهم تتصصات المستقبل كما إنه فرع من العلوم يشههد تط ّهورًا ونمهواً ب مثيهل
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لهم هها ويتوقّههع أن يك ههون م ههن أكث ههر التتصص ههات المطلوب ههة ف ههي س ههو العم ههل
مستقبال.
ثههم سههمع أشههرف شههتص يصههفق للقهههوجى ويقههول لههه بصههوت عههال " هههات يهها
محمود واحد شاى بلبن منه فيه وواحد شاى ميبة سكر بره "
ومهها أن أفعههل ذلههك حتههى نظههر إليههه الشههتص الههذى كههان يجل ه

بجههواره نظههرة

يملؤههها اإلسههتغراب واإلسههتنكار فههى أن واحههد  ...ثههم قههال لههه " إيههه اللههى إنههت
عملته ده ؟ "
رد عليه الشتص الذى نادى على القهوجى " عملت إيه ؟ "
فسعله األخر " إنت ليه صقفت كده ؟ "
فرد عليه " علشان الجرسون يجيلى " ..
رد عليه زميله " هو انت متعرفح يابنى أن التصقيف حرام "
رد عليه األخر " يا راجل  ...واهلل ما عرف  ...إنما حرام ليه ؟ "
رد عليه " وكمان ما تعرفح ليه حرام  ..حقولك يا سيدى  ..زمهان كهان الكفهار
لمها يالقههوا الرسههول عليههه الصهالة والسههالم بههدأ فههى الصهالة هههو وأصههحابه يبههدأوا
يصفروا ويصهقفوا علشهان يشوشهروا عليهه ويلههوهم عهن الصهالة ويصهرفوا النهام
عنهم وربنا إتكلم عليهم فى األية الكريمهة ( ومها كهان صهالتهم عنهد البيهت إب
مكاء وتصدية  ) ...والمكاء هو التصفير والتصهدية ههى التصهفيق  ...وعشهان
كده التصفيق والتصفير يعتبر تشبه بالمشركين "

08

دار قصص وحكايات للنشر اإللكرتوين

احللم

شريف كمال

رد عليههه األخههر " يهها نهههار إسههود  ...تشههبه بالمشههركين  ...والعيههاذ بههاهلل  ...أنهها
مكنههتح أعههرف واهلل  ...أسههتغفر اهلل العظههيم يهها رب  ...أسههتغفر اهلل العظههيم يهها
رب  ...كوي

إنك نبهتنهى  ...ربنها يفهتح عليهك  ...ربنها ينهور طريقهك ويبيهدك

مههن علمههه كمههان وكمههان  ...توبههه مههن دى النوبههة إن أص ه تفر تههانى أو أص ه تفق ...
يبقى عشان كده الحاج أبو إسماعيل لما بيكون قاعد فى القهوة ويحب ينادى
علههى الجرسههون مههح بيصههقفله زينهها إنمهها بيتبطلههه بإيههده علههى الترابيههبة  ...وأنهها
اللى كنت باستغرب وبسعل نفسى هو بيعمهل كهده ليهه أتريهه طلهع فهاهم ومتنهور
وصاحب علم"
حههبن أشههرف مههن ذلههك الرجههل الههذى إقتنههع بتلههك الفتههوى ولههم يُعمههل عقلههه ولههم

يستفتى قلبه ونفذ الفتوى دون أن يفكر فيها وفى أسهبابها ومبرراتهها كمها حهبن

على ذلك التفكير الضيق المضمحل لذلك الرجل الذى عمم الفتوى على كهل
من يصفر أو يصفق ونسى أن األعمال بالنيات  ...فإذا كانت نية الذى يصهفق
ويصفر هى التشويح على أعمال التير والتشجيع علهى الشهر ونشهره وإشهاعته
كما كان يفعل المشركون عندما يقوم المسلمون للصالة  ...فهذا بالطبع حرام
ألن به إعانة على المنكر ومنعاً للتير بل األكثر من ذلهك أنهه لهو قهام شهتص
إلههى النههام وهههم يصههلون وبههدأ يقهرأ القهرأن بصههوت عههال يشههوع علههيهم فقراءتههه
للقرأن حرام وحاله كحال المشركين الهذين كهانوا يصهفرون ويصهفقون.فكل مهن
يشوع على النام ويؤذيهم ويشغلهم عن الصالة ويقطع خشوعهم فهو آثم.
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أم هها إذا ك ههان التص ههفيق للتش ههجيع المحم ههود كتش ههجيع ال ههدكتور عل ههى محا ه هرته
والشههاعر علههى قصههيدته فهههو مبههاح وب بههعم بههه وتحريمههه يحتههاج إلههى دليههل ألن
األصل هو الحل واإلباحة.
بههل أن هنههاك حالههه مههن الحههابت يعتبههر التصههفيق فيههها أمههر واجههب أو مسههتحب
وهو تصهفيق المهرأة فهى الصهالة إن أخطهع اإلمهام فهالنبى عليهه الصهالة والصهالم
يقول " إذا نابكم شئ فى صهالتكم فليسهبح الرجهال ولتصهفق النسهاء " فلهو لهم
يكن أحد من الرجال قد علم بسهو اإلمام فواجب على من علم من النساء أن
يصوبه.
ثم إلتفت أشرف يميناً فوجهد رجهالً يهتكلم مهع صهديقه عهن الهدول التهى نهضهت
وتطورت وأصبحت من الدول المتقدمة فى فرف سنوات قليلة  ..وكان رأيهما
أن البداية ببد أن تكون من الشعب ولي

من الحاكم  ..فال يمكهن أن يتقهدم

بلد وشعبه جاهل أو متتلهف  ..وههذا ههو معنهى األيهة الكريمهة التهى تقهول( :
إن اهلل ب يغهير ما بقوم حتى يغيروا ما بعنفسهم )
فبالنظر إلى هذه األيهة نجهد أنهها تركهب علهى أن الشهعب ههو األسهام فهى توجيهه
صهلُح الشهعب
األمة وإمساك زمام األمور بها وإصالحها والنهوو بهها  ...فهإن ل

تولى عليهه حهاكم صهالح يعينهه علهى النههوو بالبلهد والعمهل علهى تقهدمها ورفعهة

شههعنها .ومههن هنهها يجههب علههى كههل فههرد مههن أف هراد الشههعب أن يقههوم بواجبههه وأن
يؤدى عمله على أكمل وجه لكى يسهاعد فهى دفهع عجلهة اإلنتهاج ويسهاهم ولهو
بقدر بسيب فى تقدم بالده ورفعة شعنها.
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احللم

فكهل واحهد منهها ههو عههالم بعكملهه  ..إن طهور وحسههن مهن نفسههه سهيتغير ويتطههور
عالمه المحيب به بكل تفاصيله.
فالطبيب الذى يقوم بعمليات وهمية ب يحتاجها المريض من أجل بعض المهال
يهدم بالده.
والتاجر الذى يرفع األسعار ويحتكر السلع ويغح فى الميبان يهدم بالده.
والمدرم الذى بيقوم بواجبه وب ير ى ميره يهدم بالده.
والمسؤل الذى يعقهد صهفقات مشهبوهة ليحصهل منهها علهى عمهوبت بهالماليين
يجنيها من أرواح األبرياء من أبناء وطنه يهدم بالده.
يجب على كل منا أن يتطههر وينقهى نفسهه وقلبهه مهن الشهوائب ويحاسهب نفسهه
قبل أن يحاسب غيره.
ثم سمع هذا الحوار بين رجالً وصديقه الذى يجل

بجواره :

األول  " :مح تباركلى "
الثانى " :ألف مبروك  ...ب

على إيه "

األول " :أنههت متعههرفح إنههى بقيههت رئههي

مجل ه

إدارة الشههركة اللههى بشههتغل

فيها"
الثانى  :يا راجل  ...من إمتى ؟ "
األول " :من حوالى شهر كده "
الثههانى " ألههف ألههف مبههروك  ...واهلل إنههت تسههتهلها  ...هههو انههت بتشههتغل فههى
الشركة دى من إمتى ؟ "
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احللم

األول  " :من ساعة مها تترجهت مهن الكليهة  ...يعنهى مهن حهوالى أربعهة وتالتهين
سنة  ...أربعة وتالتين سنه تعب وكفاح وعمل دائم ومتواصل  ...أربعهة وتالتهين
س ههنة إخ ههالي وتف ههانى  ...الص ههبح بش ههتغل ف ههى الش ههركة وباللي ههل بكت ههب تق ههارير
وإقتراحات ودراسات جدوى لمشروعات جديدة "
الثانى  " :وأكيد مرتبهك زاد وبقيهت تاخهد شهئ وشهويات  ...أنها مبحسهدع وب
حاجة  ...أنا ب

بدردع معاك "

األول  :أهو من ساعة مها ترقيهت والنهام كلهها بتقهولى نفه
للمرت ههب به ه

الكهالم  ...باصهين

 ...م ههح باص ههين لحرق ههة األعص ههاب وحرق ههة ال ههدم الل ههى الواح ههد

بيشوفها فى الشغل  ...مح باصين للمستولية الرهيبة اللى إتحطب على كتاف
الواحههد مههن سههاعة مهها ترقههى  ...مههح باصههين إنههى لههو أخههدت ق هرار واحههد غلههب
ممكههن يههودى الشههركة فههى سههتين داهيههة وممكههن أتحههب فههى السههجن  ...مههح
باصههين إنههى بقعههد بالليههل فههى البيههت مشههغول وعمههال أفكههر حعمههل إيههه بكههرة فههى
المش ههكله دى وحاخ ههد قه هرار إي ههه ف ههى المش ههروع الفالن ههى وحق ههول إي ههه للعمي ههل
العالنى وإيه اللى حيجرى فى المناقصة دى وحعمل إيه مع المورد ده  ...كل
ده وهمها قاعههدين مبسههوطين بيتفرجههوا علههى التليفبيههون وبيهاكلوا ويشهربوا وبههالهم
مرتههاح ومههح حههاملين هههم حاجههة  ...المشههكلة إن كههل واحههد مركههب فههى الحاجههة
اللى مح عنده  ..ومهح واخهد بالهه مهن الحاجهات الكتيهرة اللهى معهاه  ...يعنهى
تالقى واحد زعالن علشان ممعههوع فلهوم لكهن مهح مقهدر الهنعم اللهى عنهده
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زى راحههة البههال والصههحة واألوبد وهكههذا ححكيلههك حكايههة يمكههن تفهههم منههها
اللى أقصده ..
كان هناك فالح يعيح فى إحدى القرى البراعية وكانت لديهه بقهرة قويهة سهمينة
 ...وفههى إحههدى الليههالى نسههى الفههالح أن يُغلههق بههاب المنههبل وإسههتطاعت البقههرة

أن تفهك وثاقههها  ...فترجههت مهن مكانههها وانطلقههت خهارج المنههبل هائمههة علههى

وجهها طوال الليل  ...لتجد نفسها فى الصباح فى غابة كبيهرة علهى بعهد أميهال
وأميال من موطنها الذى كانت تعيح فيه  ...وتلفتت البقرة حولها لتجهد قطيهع
من البقر المتوحح على بعد أميال منهها وعنهدما اقتربهت منهه وجهدت بقهرة مهن
القطيع تجل

بمفردها فرقدت بجوارها ودار هذا الحديث بينهما :

المتوحشههة :إننههى أرى هيتتههك بصههفة عامههة كهيتههة البقههر  ...ولكههن هنههاك بعههض
اإلختالفات بيننا وبينك.
المستعنسة  :وما هى تلك اإلختالفات ؟
المتوحشة  :أين هى قرونك الطويلة القوية الحادة مثلنا ؟
المستعنسة  :وما فائدتها لى ؟
المتوحشة  :وهل لك وسيلة دفاع أو هجوم غيرها ؟
المستعنسة  :لي

على  ...وب يتهاح
هناك معتد أثيم لكى أدفع بقرونى إعتدائه ت

لى أبداً فرصة الهجوم من جانبى.

المتوحشة  :ألذلك مرت قرونك وانحسرت وكادت تتالشى؟
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المستعنسة  :إن العضو له مبررات وجوده  ...فلما قلتت المبهررات وكهاد ينعهدم
العراك  ...إ محلت و مرت القرون.
المتوحشة  :والشعر الكثيف  ...والجلد السميك  ...أين ذهب عنك ؟
المستعنسة  :أنا ب أتعرو لبرد الشتاء وب لحر الصهيف  ...ولهذلك نحهل عنهى
الشعر  ...ور منى الجلد.
المتوحشة  :ومن أين أتاك كل هذا اللحم والشحم ؟
المستعنسههة  :ألننههى ب أسههعى إلههى الطعههام وب أبحههث عنههه وب أجه تد وب أكه تد مههن
أجلههه أبههداً  ...بههل هههو الههذى يسههعى إله تهى محمههوبً وإذا إمتنعههت عههن تناولههه شههاع
الحبن واألسى بين المحيطين والمجاورين الذين يقومون على خدمتى ورعايتى.
المتوحشههة  :وطبعهاً يقههدم إليههك الطعههام بكميههات وفيههرة وإبت لمهها كانههت كههل هههذه
الضتامة والوفرة.
المستعنسة  :طبعاً  ...طبعاً  ...وببد أن يتبقى من الطعام مها ههو فهو حهاجتى
وطاقتى.
المتوحشة  :ومن هو سر تلك الرائحة الكريهة العطنة التى تنبعث منك ؟
المستعنسة  :إنها ناشتة من إحتجهازى فهى مكهان محهدود ُمسهيت

طهوال نههارى

وليلى  ...بهل طهوال حيهاتى  ...أتنهاول فيهه طعهامى  ...وأقضهى فيهه حهاجتى ...
وأنام فيه ملئ جفونى.
المتوحشة  :وماذا يجبرك على البقهاء فهى ههذا المكهان المحهدد؟ أليسهت أرو
اهلل واسعة.
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المستعنسههة  :يجبرنههى وثههاقى  ...الههذى ُشههد بههه علههى رأسههى وعنقههى  ...فح هدد
إقامتى وتواجدى فيه.
المتوحشة  :وماذا عن رعك المتهورم والمنهتفا الهذى ههو يفهو فهى هتامته
عشرة روع لبقرات من شقيقاتى.
المستعنسة  :ألن الذين كنت أعيح فى منبلهم كانوا يُفرغهون هرعى مهن اللهبن
تماماً مرتين فى اليوم  ...مرة قبل الشرو  ...ومهرة بعهد الغهروب  ...ممها أدى
إلى ترهل روعى وتضتمهم وإتساعهم.

المتوحشة  :ومن هم هؤبء الذين ِ
كنت تعيشين فى منبلهم ؟
المستعنسههة  :أولتههك هههم خههدامى وأتبههاعى  ...يُحضههرون لههى الطعههام والش هراب

ويقومههون علههى رعههايتى ويسههعفوننى بالرعايههة والعنايههة والعههالج إذا مهها فهههر عله تهى
األلم أو المرو.
المتوحشة  :ألم تكونى مع قطيع من األبقار فى الغابة مثلنا؟
المستعنسههة  :ب  ..ب  ..إننهها نعههيح ف هرادى  ...كههل واحههدة منهها فههى منههبل مههن
منازل بنى اإلنسان  ...وكل واحد منهم يحمهل عنها كهل متاعهب الحيهاة وعنائهها
كما أسلفت.
المتوحشههة  :إن بنههى اإلنسههان هههذا ر وف عطههوف ك هريم حلههيم خههدوم لديههه مههن
اإليثار ما لم يُرى مثله من متلو سواه .

المستعنسة  :ما هذا ؟ ماذا تقولين ؟ بل هو ذو أثره وأنانية ب مثيل لها؟
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المتوحشة  :كيف تصفينه باألنانية وههو الهذى يحمهل عنهك عنهاء الحيهاة وثقلهها
ويتكفه ههل بطعامه ههك وش ه هرابك وعالجه ههك ويه ههوفر له ههك المه ههعوى والحراسه ههة مه ههن
المعتدين.
المستعنسة  :أتعتقدين أنه يقوم على خدمتى ورعايتى بدون مقابل  ...لوجهه اهلل
تعالى ؟
المتوحشة  :وماذا عندك أو لديك لتقدميه له ؟
المستعنسههة  :إنههه يعخههذ ولههدى ونتههاجى ليذبحههه ويعكههل لحمههه  ...ثههم يغتصههب
اللبن الذى كنت أدخره له حتى يبلغ أشده  ...ثم يشدد عل تهى الوثها والتنها
فعجر له الساقية والمحراث  ...ليغرم ويبرع ثم يجمع حصهاده ليتبنهه ويعكهل
من حبه وثمره.
المتوحشة  :ألهذا تصفيه باألنانية ؟
المستعنسة  :وماذا تطلقين على من يتحكم لهي

فهى مصهير وحيهاة غيهره فقهب

وإنما فى مصير نسله وخلفته من بعده؟
المتوحشة  :ولماذا ب تهربين وتفرين ؟
على الوثا ويُغلق من دونى األبواب.
المستعنسة  :ألنه يشد ت
المتوحشة  :ولماذا ب تثورين وتتمردين ؟

المستعنسة  :أثور واتمرد !! وهل أملك أن أعصى له أمهراً أو أُبهدى لهه تعففهاً أو
إحتجاجاً؟
المتوحشة  :وما الذى يمنعك  ...أهو ذو بطح شديد يثير الذعر والهيبة ؟
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المستعنسة  :إن له عندنا هيبة كبيرة ولكن لي

شريف كمال

مصدرها شدة بطشه أو قوته.

المتوحشة  :فمن أين جاءته تلك الهيبة إذن ؟
المستعنسة  :إن كالنا درج على ميراث ذلك وإعتياده
المتوحشة  :ميراث ماذا؟
المستعنسة  :ورث هو المهابة وإعتادها وورثنا نحن هيبته وإعتدناها  ...وإتفقنا
على السيطرة منه  ...والتضوع والتنوع منا.
المتوحشة  :وهل سترجعين إليه ثانية ؟
المستعنسة  :أنا لن أعود إلى الوثا مرة أخرى.
المتوحشة  :إن عنف الوثا ومذلته يهون فى سبيل من يرفع عنك كهل مطالهب
الحياة وعنا ها ومتاطرها.
المستانسة  :إننى لو عدت فسوف يضيف إلى وثاقى وثاقين أو ثالثة حتهى ب
يتكرر الهروب.
المتوحشة  :وثها واحهد أو وثهاقين ب يههم  ...إنمها المههم أن يكفلنهى ويرعهانى
ويكفل غذائى الوفير الشههى  ...وشهرابى الصهافى النقهى  ...وأمهانى وإطمتنهانى
مههن األعههداء  ...أب يهههون الوثهها فههى سههبيل ذلههك !! مههاذا أريههد بعههد تههوفر كههل
هذا؟ ماذا ينقصنى؟
المستعنسههة  :ينقصههك حياتههك يهها أختههاه  ...تبيعههين حياتههك وعمههرك وتشههترين
الطعام  ...تفقدين رسالتك ودورك فى الوجود من أجل الشراب النقهى الصهافى
 ...تلغين وجودك وكيانك من أجل األمان واإلطمتنان.
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المتوحشة  :إنه ليستوى عندى أن أكون عبد ذليهل عنهده أو عبهد ذليهل للطعهام
فى الغابة أو فى البيداء.
المستانسة  :أأنت عازمة حقاً على الذهاب إليه ودخول السجن واألسر را ية
مر ية ؟
المتوحشة  :نعم يا أختاه
المستعنسة  :أنهت الجانيهة علهى نفسهك  ...أمها أنها فعفضهل أن أمهوت جوعهاً أو
ب ههين أس ههنان األس ههد وب أع ههود إل ههى ذل العبوديههة واله ههوان ب ههين ج ههدران حجرت ههه
وغليظ حبله على رقبتى وذبح وليدى أمام عينى.
المتوحشههة  :إنههك ترفضههين العههودة ألنههك تتههذكرين آبم الوثهها والوحههدة الههذى
عشتيه وعانيتى منه أما حبل الجوع عندما يلتف حول معدتك فعنهت ب تعرفهى
مدى وجعه وشدة عضته ومرارة وذل الظمع والتهديد بالقتل فى كل لحظة من
نمر فهى أعلهى شهجرة أو أسهد متتبهئ فهى اكمهه أو مجموعهة ذئهاب تلتهف حهول
الشاردة ...
المستعنسههة  :فههى أمههان اهلل ورعايتههه  ...وأعهههد إليههك بعمانههة تبليغههه السههالمات
والتحيات.
المتوحشة :
إلى اللقاء أيتها الحبيبة.
إنصرفت المتوحشة وهى تغنى وتقول :
تستوى العبودية إن كانت للبيداء أو لإلنسان
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فهى ذل وقسوة وعند كالهما أجد اإلهانة واإلمتهان
وما دام قد إستويا فى شرهما  ...فلماذا نترك األمان
سعحيا وحيدة مغلولة ..ولكن فترى أن يتدمنى سيد األكوان
يقوم على شعنى ذلك اإلنسان  ..فعكون سيدته ويكون هو المهان
وعنه ههدما سه ههمعت المستعنسه ههة هه ههذا الغنه ههاء ه ههحكت ه ههحكة صه ههفراء يملؤهه هها
السترية واإلستتفاف وأخذت هى األخرى تنشد وتقول :
باعت نفسها من أجل ملئ بطنها
إن عب الحياة ب يباع بقدر ملتها
فى ذل العبودية ب يستساغ معه طعمها
ومن لم تجرب  ..تتصور وتجمل فى تصويرها
وتعمل وتبالغ فى األمل  ...حتى تصتدم بتيبة رجائها
دخلت البقرة إلى صحن الدار حيث كان الباب مفتوحهاً وعنهدما رأهها الفهالح
صاح قائالً " بقرة  ...بقرة  ...فى دارنا بقرة  ...لقد عوو اهلل علينا  ...يا مها

أنت كريم يا رب  ...لك الحمد ولك الشكر يا عطتاء يا منتان ...

جاءت زوجة الفالح مسرعة ونظرت إليها وقالت " ألف حمد وألف شهكر لهك
يا رب  ...ربنا بعث بها إلينها ألنهه عهالم برقهة حالنها وبسهاطة حياتنها " ثهم نظهرت
إليها ثانية وأمعنت النظر فيها ثم قالهت " به

شهكلها غريهب !! شهكلها غريهب

كههده ليههه !! ههرعها صههغير جههداً لدرجههة اإللتصهها ببطنههها وقرونههها طويلههة حههادة
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وكعنها السهام المشرعة فهى وجهه أعهدائها وتبهدو نحيلهة هبيلهة كعنهها خارجهة مهن
القبور"
رد عليههها زوجههها  :إنههها جبليههة  ...إحضههرى الحبههال والسالسههل بسههرعة علشههان
نربطها  ...ثم ألقى إليها ببعض البرسيم لكى تعكل
تشههم البقههرة رائحههة البرسههيم فتجههد لههه رائحههة لههم تعتادههها وتنظههر إلههى الجههدران
األربعة فتتعجب من هيق المكهان وحهدوده  ...وتهرفض الطعهام حيهث ب تعرفهه
ولم تراه من قبل.
الفالح  :لماذا ب تعكلين ؟ أتشعرين بالغربة ؟ أم أن األكل ب يناسبك ؟
ثههم يههذهب الفههالح ويحضههر لههها بعههض البههذور ويضههيف إليههها بعههض النتالههة ثههم
يضعه أمامها  ...فتعكل منه البقرة قليالً ثم تمتنع
الفالح محدثاً نفسه  :ماذا كنت تعكلين؟ ماذا أحضر لك!!
تمههر األيههام والبق ههرة ممتنعههة تقريبه هاً عههن األك ههل  ...وفههى إح ههدى األيههام ينههادى
الفالح على زوجته ويقول لها " خمسة عشر يومهاً مهرت علهى البقهرة دون طعهام
إب ما يمسك عليها حياتها فقب  ...أيه العمل دلوقت  ...البقرة مانعة الطعهام
 ..حتموت من الجوع "
ترد عليه زوجته " بيعها  ...بيعها يا محمود  ...عليهك بهالمعلم حمهدان الجهبار
 ...انهض  ...خليه يشتريها واقبض ثمنها واشترى به بقرة من حدانا .
وبالفعههل يتفههق محمههود مههع حمههدان الج هبار علههى بيههع البقههرة لههه ويفههك وثاقههها
ويعطيههها لحمههدان الههذى أخههذ يجرههها خلفههه  ...وفههى منتصههف الطريههق تضههرب
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البقرة حمدان بقرونها وتولى هاربة إلى موطنها األصلى (الغابة) ...وفهى الطريهق
تقابههل البق ههرة المستعنسههة وه ههى عائههدة إل ههى منههبل محم ههود الفههالح  ...فجلس هها
يتحدثان عن حالهما :
المتوحشههة  :كيههف تر ههى بالعيشههة ف ههى حج ههرة ههيقة  ..رطب ههة  ..مبتل ههة  ..إن
الحشرات والبواحف سكنت فى جلدى حتى تشقق.
المستعنسة  :ألي

هذا ما كنت تحسديننى عليه ؟

المتوحشة  :وماذا فعلت أنت بحرية الصحراء وإنطالقها؟ ألم تروقك؟
المستعنسههة  :لقههد شههققت ح هرارة الشههم

جلههدى و ههروعى وكههدت أهلههك مههن

الجوع والعطح  ...ولذلك قررت العودة إلى محمود الفالح.
المتوحشة  :ما هذا الذى نفعله؟ هل خلقنا مهن أجهل الصهد والهرفض والتمهرد ؟
أعدم الر ى بالواقع واإلحتجاج الدائم عليه هو مقوم الحياة ابوحد؟
المستعنسة  :إنه هو ذاك بعينه  ...وإب فكيف يحل بنا المكابدة والشقاء؟
المتوحشة  :وهل خلقنا لنبحث عنه ونعانيه ونقاسيه؟
المستعنسههة  :ب يهها ذات الق هرنين  ..لههم نتلههق لهههذا وإنمهها هههو لقصههور تفكيرنهها
وعه ههدم فهمنه هها لحقيقهههة الحيه ههاة المتجليه ههة فه ههى طبه ههائع وخصه ههائص أمه ههور الحيه ههاة
وجوانبها.
المتوحشة  :كيف ذلك ؟
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المستعنسههة  :فعهههل الباديههة مههثالً يضههيقون ذرع هاً بمهها يههنغص علههيهم حيههاتهم مههن
مسههاوك وشههر الصههحراء ونوازلههها مههن حههر وجههدب وص هراع وينسههون أو يتناسههون
مميباتها وفضلها حيث رحابة المكان ونقاء الهواء.
المتوحشة  :وكذلك أهل الحضر يتبرمون ويستطون على مساوئها التهى تهؤلمم
وب يقدرون ما فيها من نعم وفضل حيث أنهم ألفوه واعتادوه.
المستعنسهة  :لههذلك يسهتب كههل منها علههى واقعههه ويتمنهى تغييههره بهعن يحههل محههل
األخر الذى يحسده على النعيم الذى يحياه ويغوي فيه.
المتوحشههة  :وب يحههاول أن يتعههرف علههى الجانههب المظلههم لههدى الطههرف األخههر
 ...الذى تتتبئ بداخله الهموم والمشاكل التى يتوجع منها ويتهعلم لهها ويشهقى
معها.
وبينم هها هم هها يتباحث ههان ويتج ههادبن  ...إذ بقطي ههع م ههن ال ههذئاب يباغتهم هها ويلتههف
حولهما ويحكم الحصار عليهما ثم يبدأ القطيع فى إفتراسهما  ...وأثنهاء ذلهك
أخذتا البقرتان تصرخان وتضربان األرو بعرجلهما وتقوبن :
كل متلو يتمرد على واقعه من أجل فضل فى الحياة
وب يدرى إن كان التمرد سيتفف أم سيبيد عبئ الحياة
وأحياناً أثناء سعيه قد يحفر قبره بظلفه فتكون نهاية الحياة
ثم سمع مجموعهة مهن األشهتاي يتكلمهون عهن أهميهة الصهناعة ودورهها الكبيهر
فى تحسين إقتصاد الهدول ونهضهتها وتقهدمها ومسهاهمتها العظيمهة فهى تحسهين
مسههتوى دخههل األف هراد ولههذلك ببههد للدولههة مههن دعههم المصههنعين وتقههديم كههل
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التسهيالت لهم حتهى يتمكنهوا مهن إنتهاج وحهدات جيهدة وبسهعر عهادل يسهتطيع
المنافسة وتساءل أشرف لماذا ب يتم إنشاء هيتة للرقابة على جودة المنتجات
المصرية ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية وإذا كانت ههذه الهيتهة
موجودة فلماذا ب يتم تفعيل دورها وتعظيمه وإعطا ها جميع الصالحيات التهى
تمكنها من أداء عملها.
وأيضاً يكون لهذه الهيتة الحق فى منع نبول السلع إلى األسوا فى حالة عدم
مطابقتها للمعايير والمواصفات .وتقوم هذه الهيتة بإستقبال شكاوى المهواطنين
الته ههى تتعله ههق بعيه ههوب الصه ههناعة والتحقيه ههق فه ههى شه ههكواهم ومحاسه ههبة المقص ه هرين
والمتطتين وتوقيع جباءات رادعة عليهم.
ثم سمع شتصاً يمسك بجريدة فى يده و يقول ألصدقائه الجالسين بجهواره "
إسمعوا يا جماعة التبر ده  ...أ تدى اليوم صالة العصر اآلبف من المسلمين
أمام الكاتدرائية المرقسية فهى العباسهية للمطالبهة بظههور كاميليها شهحاتة والتهى
يتهمون الكنيسة باختطافها لمنعها من إشهار إسالمها"
واسههتغرب أشههرف مههن هههذه الضههجة الكبيههرة التههى تحههدث كلمهها أسههلم شههتص
مس ههيحى أو تنص ههر مس ههلم فتق ههوم ال ههدنيا وب تقع ههد وتب ههدأ ص ههيحات الفرح ههة
واإلنتصار فى اإلنطهال مهن الجانهب الهذى إنضهم إلهى ديانتهه ههذا الشهتص ..
كمهها تنطلههق صههيحات الغضههب والتحههذير والوعيههد والتهديههد مههن الجانههب األخههر
الذى ترك الشهتص ديانتهه .فالمسهلمون يعتبهرون أن إسهالم ههذا المسهيحى ههو
إنتصههار كبيههر لإلسههالم فيهللههون ويكبههرون وتتعههالى أصههواتهم بالفرحههة والنصههر
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مههن ذلههك يعتبرالمسههيحيون هههذا األمههر ذلههة و ههعف وإنكسههار

للمسههيحية فيحتجههبون هههذا الرجههل أو تلههك الفتههاة ويحهاولون إقناعههها بعههدم تههرك
المسيحية ويضغطون عليها وينقلونها من مكان إلى مكان ويتكتمون على أمرها
ويتفونههها وكههعن المسههيحية سههوف تنتهههى أو سههينتقص منههها شههئ إذا أسههلم هههذا
المسيحى أو تلك المسيحية فههذه التصهرفات التهى تحهدث مهن الجهانبين ههى
التى تجعل النام يهتمون باألمر ويركبون عليه وتتناقلهه وسهائل اإلعهالم .أمها لهو
مر األمر مرور الكرام فلن يعرف به و لن يههتم بهه النهام ألنهه سيصهبح مثهل أى
أمر عادى يمر بدون مشاكل.
وسعل أشهرف نفسهه  :لمهاذا ب تحهدث ههذه المشهاكل فهى أوربها أو أمريكها مهع
أن أمريكهها مههثالً بههها متههات األديههان والمعتقههدات ؟ ألنهههم هنههاك ب يجبههرون أحههد
على إتباع ديهن معهين وب يجبهرون أحهد علهى إقامهة فهرائض وشهعائر وتعهاليم ههذا
الهدين فالهدعوة إلههى اهلل يجهب أن تكههون بالحكمهة والموعظههة الحسهنة وليسههت
باإلجبار كما أنهم ب يفرقون بين أصحاب الديانات المتتلفهة وب يتعهاملوا مهع
الن ههام بحس ههب ديان ههاتهم وب يتجنب ههوا أو ينب ههذوا أو يكرهه هوا أو يتج ههاهلوا م ههن
يتتل ههف ع ههنهم ف ههى دي ههنهم وب يقوم ههون بتوفي ههف أص ههحاب ديان ههاتهم ويترك ههون
أصحاب الديانات األخرى بدون عمل  ...فالكفاءة هناك هى المعيار الرئيسهى
المتبههع فههى إختيههار األف هراد ولههي

الههدين كمهها أنهههم ب ينظههرون إلههى غيههرهم وب

يتتبعههون عههوراتهم وعيههوبهم ه طالمهها هههذه العيههوب ب تضههر أح هد ه وب يتبههاهون
بتمسههكهم بههدينهم حتههى يظهههروا أمههام النههام بمظهههر الشههرفاء األتقيههاء التههائفين
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على دينهم والمهتمين بنصرته وعلو شعنه فالدين هو عالقهة بهين الفهرد وربهه ب
يصح أن يتدخل فيها أو يطتلع عليها أى إنسان مهما كان شعنه أو مركبه ومهما
حسنت نواياه.
فكل شتص يجب أن يوجه المهرآه إلهى نفسهه أوبً ليهرى عيوبهه ومشهاكله قبهل
أن يوجهههها إلههى اإلخ هرين  ..والمهههتم بنصههرة دينههه يهههتم بنفسههه أوبً وبإصههالح
عيوب ههه وأخطائه ههة وأخالق ههه قبه ههل أن ينظه ههر إل ههى األخ ه هرين ويب ههدأ فه ههى إصه ههالحهم
وتقويمهم ومحاسبتهم فال يسر وب يكذب وب يؤذى أخيه فى الهوطن سهواء
مس ههلماً أو مس ههيحياً وب يض ههر بمص ههالح بل ههده وب يغ ههح ف ههى الميه هبان وب يرف ههع
األسعار وب يؤذى جاره وب يلعن وب يسب وب يرتشى  ....ألا.
فمن غير المعقول أنه كلما أسلمت فتاة مسيحية أو تنصر مسلم يتههدد الهوطن
بفتنة طائفية طاحنة تبعبع إستقراره وتهدد أمنه ...
ثم سمع أب ينصح إبنه ويقول له :
هل سعلت نفسك لماذا نمشي أحياناً في طريق في حياتنا ثم يصيبنا الفتور فهي
منتصف الطريق؟
لماذا نشعر أحيانًا بهعن المحطهة التهي قادتنها إليهها الظهروف ليسهت ههى المحطهة
التي كنا نتمناها؟
لمههاذا ننههدم فههى شههيتوختنا علههى حياتنهها التههى مضههت دون جههدوى أو عائههد أو
فائدة؟
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لماذا ب نسعل أنفسنا قبل أن نبدأ فى أى عمل عما نريده من هذا العمل سواء
كان هذا العمل هو وفيفة أو زواج أو  ...ألا
هل سعلت نفسك ماذا تريد أن تكون؟ أو كيف ستحقق ذاتك؟.
ماهى أهدافك وإسهاماتك وإنجازاتك التى تريد تحقيقها فى الحياة ؟.
مهها هههى التههدمات التههى سههتقدمها للنههام و للمجتمههع؟ أو بعبههارة أخههرى مهها هههى
رسالتك فى الحياة؟.
ما هي القيم واألخال والمبادك األساسية التي تتبناها فى حياتك والتى توجهه
أفعالك وتكون ذاتك وتؤثر على قراراتك.
تتيههل أنههك تسههير فههي جنازتههك  ...فقههب تتيههل ..ثههم قههل لنفسههك مههاذا قههدمت
لهههذا اليههوم ..بههعي عمههل صههالح تريههد أن تقابههل اهلل تعههالى؟ مههاذا قههدمت لههدينى
وإلسعاد اآلخرين؟ وتذكر أنه :
ب دار للمرء بعد الموت يسكنها * * إب التي كان قبل الموت يبنيها
عاما على زواجكما ..ماذا
تتيل أنك وزوجتك سوف تحتفالن غ ًدا بمرور ً 50

تتمنى أن تكون العالقة قد وصلت بينكما أي نوع من الحب سوف يكون قهد
ربب بينكما.
تتيههل وأنههت تُه لهبوج أحههد أبنائههك وهههو يسههافر إلههى خههارج مههدينتك مهها هههي القههيم

والمبادك التي تود أن تكون قد غرستها فيه؟ وهل تحهب أن يكهون امتهداد لهك

أم ب؟
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تتيل وطنك بعد عشرين سنة من اآلن ما الذي تحب أن تراه عليه؟ ثم تتيهل
أنههك تنههال شهههادة تقههدير مههن بلههدك ..تههرى مههاذا سههتقدم لبلههدك ومجتمعههك لكههى
تحصل منه على هذه الشهادة.
تتيل حفل يقام يوم تقاعدك عن العمل ..ما اإلنجاز الذي تحب أن تكهون قهد
أنجبته في نهاية عملك الوفيفي.
ثههم اسههعل نفسههك مههاذا تريههد أن يقههال عنههك مههن جيرانههك وأصههدقائك وأحبابههك
وأنت تودع الحياة ؟
أسعل نفسك سؤابً أخيراً  ...ما هي رسالتك فى الحياة ؟؟
وعنههدما تكتههب رسههالتك تكههون قههد حصههلت علههى المههيالد األول لحياتههك ...
ويبقى الميالد الثاني وهو كيفية تحديد أهدافك وتنفيذ رسالتك.
ثههم سههمع شههاب يقههول لبمالئههه الجالسههين معههه " إيههه رأيكههم يهها جماعههة كههل واحههد
يقههول مقولههة أو حههديث ش هريف أو عبههارة أو حكمههة سههمعها بشههرو إنههها تكههون
عجباه ويكون مقتنع بها ...
فكههر األول قلههيالً ثههم قههال " إذا لههم تههبد علههى الحيههاة شههيتاً  ...كنههت أنههت زائههداً
عليها "
رد الثانى " تفائلوا بالتير تجدوه " حديث شريف
الثالث  " :ثق بالقدر "
الراب ه هع  :إن مه هها يكته ههب له ههك فه ههى السه ههماء هه ههو فه ههى الحقيقه ههة بسه ههبب أفكه ههارك
وإعتقاداتك وعملك فى األرو.
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قال التام  :ب وقت للعيح بسعادة أكثر من األن.
السادم  :إن الكون ينتظر ما تريده حتى يجيب عليه.
السههابع  :أنههت تحقههق فههى حياتههك الههذى تفكههر وتشههعر بههه معظههم الوقههت فههإذا
فكرت معظم الوقت فى المرو وشعرت بعنك ستمرو فستمرو وإذا فكرت
فى السعادة معظم الوقت وشعرت بعنك سعيد فستسعد وإذا فكهرت فهى الغنهى
وتعكههدت بعنههك سههتمتلك ثههروة فسههتمتلكها  ...أى أن كههل مهها هههو موجههود فههى
حياتك أنت السبب فيه سواء كان أمراً إيجابياً أو سلبياً فععهد النظهر فهى فكهرك
وشعورك.
الثامن  :الحساد هم أنام تعساء يعهانون فهال يمكهن إلنسهان حسهود أن يكهون
سعيداً.
التاسع  :أطمح وتطلع إلى من ههم أعلهى منهك ولكهن ب تنظهر بهإزدراء لمهن ههم
دونك.
العاشههر  :لههو قنههع كههل إنسههان فقههب بمهها عنههده لههن يكههون هنههاك تطههور وسههتقف
الحياة.
الحادى عشر  :إحلم بالمستحيل  ..تحقق الممكن.
الثانى عشر  :سيكون يومك مشابهاً للتعبيهر المرتسهم علهى وجههك سهواء كهان
إبتساماً أو عبوساً.
الثالههث عشههر  :أنهها صههعلوك  ..فهههرت فجههعة وسههوف أختفههى فجههعة كعههابر سههبيل
 " ...جالل عامر "
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الرابهع عشههر  :األمهة التههي ب تعكهل ممهها تهبرع وتلههب

ممها ب تصههنع أمهة محكههوم

عليها بالتبعية والفناء " مصطفى كامل"
ثههم سههمع شههتص يقههول لصههديقه " وصههحيت يهها خويهها السههاعة  5الصههبح علههى
صههوت الكاسههيت بتههاع الههواد عههادل جارنهها سههوا الميكروبههاي  ...وكههان معلههى
الصههوت علههى األخههر ومشههغل أغنيههة بتقههول أن " الههدنيا زى المورجيحههة  ...يههوم
تحه ههت ويه ههوم فه ههو " داهيه ههه لمه هها ته ههتحب فه ههو دماغه ههك يه هها عه ههادل يه هها سه ههوا
الميكروب ههاي  ...ال ههواد ي هها خوي هها رح ههت أقول ههه ي ههوطى ص ههوت الكاس ههيت ش ههوية
علشههان أعههرف أنههام سههاعتين قبههل مهها اصههحى اروح الشههغل  ...تتيههل يههرد عله تهى
يقولى إيه ؟
رد عليه الثانى  :قالك إيه ؟
األول  " :قهالى أنهها حههر فههى بيتههى  ...أعمههل اللههى انهها عههايبه  ...أبقههى حههب قطههن
فى ودانك أو حب دماغك تحت المتدة

وقام قافل الباب فى وشى ...

الثانى  :عادى  ...طب ما أنا فى مرة لقيت الراجهل اللهى قهدمنا طهالع البلكونهة
وهو مح بب

غير شورت ب

!!! قولتله يا راجهل عيهب اللهى انهت عاملهه ده

 ...فى حريم فى المنطقة  ...وميصحح يشفوك بالمنظر ده ...
األول  :وقالك إيه ؟
الثانى  :قالى يعنى أعملك إيه  ...أنها حهر فهى بيتهى  ...اللهى مهح عاجبهه يبقهى
يقفل بلكونته أو شبّاكه.
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األول  :ويعنى انت لو لقيت واحد رمهى ورقهة علهى األرو ورحتلهه وطلبهت منهه
بكل ذو أنه يشيلها  ...وقولتلهه أن األرو اللهى رمهى عليهها الورقهة دى مهح
بتاعته لوحده  ...تفتكر مح حيقولك نف

الرد ( ...أنا حر)

األول  :يا أخى النام فاهمه معنهى الحريهة غلهب  ...كهل واحهد فهاهم أنهه حهر
يعمل كل اللى هو عهايبه حتهى ولهو أذى غيهره  ...محهدع عهارف أن كهل واحهد
فينهها لههه حههدود لحريتههه بزم ميعههدهاع  ...كههل واحههد فينهها حههر بشههرو أن حريتههه
دى متضرع غيره ومتهعذيح حهد  ...سهواء األذيهة دى كانهت ماديهة ملموسهة أو
معنوية فى المشاعر واألحاسي .
ثههم سههمع شههتص يههتكلم مههع صههديقه الجههال

بجههواره ويقههول لههه "يهها أخههى فيههه

حههديث ش هريف عههن الرسههول عليههه الصههالة والسههالم كههل مهها اسههمعه أتعجههب ...
وكل ما أقرأه أطلع منه بمعانى جديدة وعظيمة "
رد عليه األخر " بيقول إيه الحديث ده ؟ "
قال له األول  " :أنا عند فن عبدى بى فليظن بى ما شاء "
والمقصود بالظن هنا الغلبة فى التفكير  ..أى أن اهلل سبحانه وتعالى يعتيك بما
تظن فإذا فننت خيراً جاءك التيهر وإن فننهت شهراً فهال تلهوم إب نفسهك أى
أن الظههن يجلههب القههدر  ...فههنص الحههديث العظههيم " فلههيظن بههى مهها شههاء " أى
فن ما تظن سعكون لك كما تظن.
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وإلى جانب هذا المعنى فهناك معنى أخر خطير فى ههذا الحهديث وههو أن مها
يحدث لك األن أيضاً هو بسبب فنك  ...قل لى مها يحهدث لهك األن أخبهرك
عن فنك باألم

قل لى ما حدث لك باألم

أخبرك عن فنك قبيله.

هناك أيضاً سؤال هام  :ماذا تظن أن اهلل جالهب لهك غهداً ؟ مها الهذى تظنهه عهن
فعل اهلل لك الشهر القادم ؟ السنة القادمة ؟ السنوات القادمهة ؟ بقيهة عمهرك ؟
ق ههل ل ههى م ههاذا تظ ههن  ..أق ههل ل ههك م هها سيحص ههل  .إكتش ههف قناعات ههك الي ههوم ع ههن
المس ههتقبل وهه ههذه القناع ههات هه ههى مس ههتقبلك .ومه هها يؤس ههفنى بالفعه ههل أن تله ههك
الحقيقة غائبة عن األغلبية العظمى من النام ...
رد عليه األخر  :إزاى يعنى ؟
األول  :يعنههى معظههم النههام لألسههف بالقههيهم متشههائمين ومعنههدهمح ثقههة فههى
المستقبل وخايفين من بكرة  ...حتى المؤلفين والمترجين والكتّاب والمثقفين
والسياسيين !!!
يعنههى تق هدر تقههولى كههم كتابهاً عربي هاً يتحههدث عههن المسههتقبل بتفهها ل؟ كههم إصههداراً
سههمعت يتحههدث عههن مسههتقبل جميههل ؟ كههم فيلم هاً عربي هاً شههاهدت يحكههى عههن
شر فيها التطيب بمسهتقبل مضهئ
المستقبل المنير؟ كم خطبة جمعة حضرت ب ّ
شه هر؟ ك ههم منهجه هاً دراس ههياً ف ههى التعل ههيم يتح ههدث ع ههن كيفي ههة ص ههناعة
وحا ههر مب ّ
مستقبالً كريماً سعيداً ؟
ثم سمع شتص أخر يقول لصديقه " يا أخى الواد محمود إبنى مغلّبنى وتعبنهى
أخر تعب " ...

40

دار قصص وحكايات للنشر اإللكرتوين

احللم

رد عليه الثانى " ليه كده ب
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 ...ده حتى هادى ومجتهد وشاطر فى دراسته "

األول  " :ماهو ده اللى حيجننى يا أخى "..
الثانى  " :إزاى يعنى ؟ "
األول  " :الواد زى مها أنهت عهارف جايهب مجمهوع كبيهر فهى الثانويهة العامهة ...
ويقدر يدخل أى كلية من كليات القمة وهو مستريح " ..
الثانى  " :طب وإيه المشكلة  ..ما هى دى حاجة كويسة "
األول  :الههواد راسههه وألههف سههيف عههايب يههدخل كليههة الفنههون الجميلههة  ...أقولههه
أشههمعنى كليههة الفنههون الجميلههة  ..يقهولى يهها بابهها أصههلى أنهها نفسههى أطلههع مهنههدم
ديكههور  ...اقولههه يهها بنههى خسههارة تبقههى جايههب المجمههوع الكبيههر ده وماتههدخلح
كليههة الطههب أو الهندسههة  ...يقههولى مبحههبح الطههب والهندسههة  ...مههح بقههى
نفسههى فههيهم  ...أقولههه هههو انههت بزم يعنههى تحههب الكليههة اللههى حتههدخلها ...
ادخلههها مههن غيههر متحبههها  ...زى كههل النههام مهها بتعمههل  ..بتههدخل الكليههة اللههى
مجموعههها يقههدر يجيبههها  ...بصههرف النظههر بتحبههها وب أل  ...يقههولى أصههلى لههو
دخلت كلية مهح حببهها مهح حبهدع فيهها ومهح حتميهب فيهها  ..وكهالم بتنجهان
كده ...
الثههانى  :ده واد غريههب فع هالً  ...هههو فيههه حههد بيههدخل كليههة علشههان بيحبههها !!
الواحد بيتتار الكلية اللى حيدخلها علهى أسهام مسهتقبلها أو علشهان ههى مهن
كليات القمة مثالً أو علشان مجموعه جايبها أو كده يعنى ...
األول  :بالضبب كده  ..اهلل ينور عليك.
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حبن أشرف لهذا الحوار المؤسف الذى سمعه  ...والهذى أو هح لهه أن معظهم
المصريين يرون ان التعليم غاية ولي

وسيلة  ..فالتعليم بالنسبة لهم ما ههو إب

شهادة يفتترون بها ب يريدون من ورائهها سهوى التبهاهى والتفهاخر ولهي

خدمهة

مجتمعاتهم وأوطانهم أما إذا إلتحق الطالب بعى كلية أخرى أو إكتفى بالتعليم
المتوسب أو الفنى فإنه يعتبر نفسه قد فشل نهائياً فى حياته ويعتبهره المجتمهع
دائماً أنه أقل من المتعلم الجهامعي مهع أن دوره الهذى يؤديهه فهى المجتمهع قهد
ب يقل أهمية عن دور الجهامعى أن لهم يكهن أكثهر منهه أهميهة  ...وههذا التفكيهر
هو السبب فى عدم نبوغ شبابنا أو تميبهم فهى دراسهتهم أو عهدم وجهود علمهاء
بيههنهم  ...فمهها يجههب أن يعلمههه النههام أنههه لههي

هنههاك كليههة قمههة أو كليههة قههاع

وإنمهها هنههاك طالههب نههاجح يحههب كليتههه ويحههب دراسههته ويريههد أن يتفههو وينبههغ
فيها ويرغب فى أن يقضى حياته فى خدمة هذا النوع من العلم وهناك طالب
فاشل يكره كليته ويكره دراسته ومجموعه الذى حصهل عليهه ههو الشهئ الوحيهد
الذى جعله يلتحق بهذه الكلية  ...ولذلك يجب أن يكون األسام فى إختيهار
الطالههب لكليههة معينههة هههو توافههق هههذه الكليههة مههع ميولههه وقدراتههه ورغباتههه حتههى
يحب دراسته ويبدع فيها  ...وب يجب أن يضع فى إعتباره أن هذه الكليهة مهن
كليههات القمههة أو أن هههذه الكليههة مسههتقبلها جيههد  ...ألن تميههبه وتفوقههه وحبههه
لهذه الكلية التى سيدخلها هو الذى سيحدد مسهتقبله وليسهت الكليهة فهى حهد
ذاتههها فقههد يههدخل الطالههب كليههة الطههب وب يحبههها فيتتههرج منههها طبيههب فاشههل
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غيههر مسههتقر إقتصههادياً أوإجتماعي هاً وقههد يههدخل معهههد التدمههة اإلحتماعيههة بنههاء
على رغبته فيهها وحبهه لهها فيتتهرج منهها كهععظم أخصهائى إجتمهاعى  ...فيفيهد
بلده أكثر ويساعد على تقدمها ورفعتها ونهضتها أكثر وأكثر.
ثم سمع شتص يجل

مع مجموعة من أصدقائه ويقول لهم" :هى ليه النهام

بقههت تعتبههر أن العبههادات اللههى بينههها وبههين ربنهها دى حاجههة  ...وأن المعههامالت
اللى بينها وبين البشر دى حاجة تانية خالص  ...مع إن اإلثنهين مهاينفعوع مهن
غير بعض يعنى ينفع يبقى واحد بيصلى وبيصوم وبيح وبيعمل عمرة كل سنة
وفههى نف ه

الوقههت بياخههد رشههوة أو بيهمههل فههى شههغلة أو بههيغح أو بيكههدب أو

بيشههتم أو يبقههى عههارف عيههوب السههلعة اللههى بيبعههها ومههيقلح عليههها للببههون ...
ويعتبر أن دى شطارة وفهلوة مح قلة دين ...
رد عليه األخر  :لألسف دول مح عارفين أن الدين الحنيف اهتم بالمعامالت
واألخال كما اهتم بالعبادات بالضبب.
ثم وجد رجهالً يجله

مهع مجموعهة مهن الشهباب  ...وسهمع أحهدهم يقهول لهه "

إحنهها كتيههر بنالقههى أشتاص هاً مههن المفتههرو أنهههم أذكيههاء وعلههى درجههة كبيههرة مههن
الثقافة ولكن ب يحققون نفه

النجهاح الهذى قهد يحققهه غيهرهم ممهن ههم أقهل

منهم فى التعليم أو الثقافة "
رد عليههه الرجههل والههذى كههان يبههدو عليههه أنههه مههدرب فههى التنميههة البش هرية " ألن
نجاح اإلنسان وسعادته في الحياة يتوقفان على مهارات أخرى بجانهب مهاراتهه
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العلميههة وذكائههه العقلههى وشهههاداته وثقافتههة  ...ومههن ههمن هههذه المهههارات هههى
مهارة الذكاء العاطفى".
قال له أحد الشباب " :وما هو الذكاء العاطفى ؟ "
قال لهه المهدرب  " :الهذكاء العهاطفي :ههو عبهارة عهن القهدرات والمههارات التهى
تسههاعد اإلنسههان ليكههون أكثههر تحكمهاً فههي انفعابتهه وأكثههر قههدرة علههى التعههاون
والتعامل اإليجابي مع نفسه ومع اآلخرين وإقامة عالقات أفضهل معههم أى أن
اله ههذكاء العه ههاطفى يشه ههمل السه ههيطرة عله ههى اإلنفعه ههابت ومواجهه ههة ابحباطه ههات
والتحكم فهي النهبوات ومنهع الغضهب أو األلهم مهن شهل القهدرة علهى التفكيهر
والشعور باألمل والتحكم في المشاعر والسيطرة على ابندفاع والتعامل مع
الضغب العصبي والتفريق بين المشاعر التى نشعر بها واألفعال التى نقوم بهها
وتعلههم كيفيههة اتتههاذ الق هرار األفضههل عههن طريههق الههتحكم أوب فههي ابنههدفاع ثههم
تحدي ههد األفع ههال البديل ههة ونتائجه هها الالحق ههة قب ههل إجه هراء أي تص ههرف .وإقامه هة
العالقههات الشتصههية الجيههدة والقههدرة علههى ابسههتماع إلههى اآلخ هرين ومقاومههة
المههؤثرات السههلبية وتقب ههل النق ههد والحههوار وأيضه هاً تقب ههل رأى األخ ههر واإلعته هراف
بالتطع والهدوء عند اإلختالف لكى نصل إلى اإلختالف البناء.
ثم إستطرد المدرب قائالً  :إن الذكي عاطفيا هو الذي ب يتجاهل عواطفه وب
يكبتههها إنمهها يفهمههها ويتعامههل معههها بطريقههة إيجابيههة حيههث إن كبتههها يههؤدي إلههى
ابحتقههان ويههنعك
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أساسية فهي الهذكاء العهاطفي تقهول  :نحهن ب نسهتطيع أن نقهرر عواطفنها ولكننها
نستطيع أن نقرر ماذا نفعل حيالها فنحن مثهالً ب نستطيع أن نقرر متى نغضب
ولكن نستطيع أن نقرر كيف نتعامل مهع غضهبنا  ...وهنهاك عبهارة مهن كتهاب
أرسطو تمثل لنا الذكاء العاطفي باختصار وهى:
أن يغضب اإلنسان فهذا أمر سهل ...ولكن أن يغضهب فهي الوقهت المناسهب
ومههن الشههتص المناسههب وللهههدف المناسههب وباألسههلوب المناسههب فلههي
هذا باألمر السهل.
ثم سعله أحد الشباب عن معنهى أن يعيح اإلنسان حيهاته بوعى ؟
رد عليه المدرب قائالً :إن العيح بوعى من أعظم وأروع األشياء التى من
الممكن أن تحدث لإلنسان فى حياته ...
سعله أحد الشباب  :وكيف يعيح اإلنسان حياته بوعى ؟
رد عليه المدرب  :هناك حديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
فيه " منكم من يصلي الصالة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث
والربع والتم

حتى بلغ العشر" ويقول فى حديث أخر " إن الرجل

لينصرف وما كتب له إب عشر صالته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها
ربعها ثلثها نصفها " أى لي

له منها إب ما وعى  ...وما يقال عن الصالة

يقال عن بقية األعمال الشرعية والحياتية  ...فالتشوع عمق الوعى ...
أعمل كل شئ بتشوع وحضور تام  ...عندما تقرأ ركب فى القراءة فقب وب
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تفكر فى أى شئ أخر  ...عندما تكون فى العمل كن فى العمل %011
وب تفكر فى البيت  ..عندما تلعب مع أوبدك كن معهم .. %011
عندما تشاهد فيلماً عح اللحظة فى الفيلم  .. %011عدما تقرأ القرأن
الكريم إمتنع عن التفكير فى أى شئ يُترجك عن تركيبك وتدبرك لمعانيه
الجليلة  ...عح سريان القرأن الكريم وسياقه وطاقته  ..عندما تكتب

عح اللحظة  .. %011عندما تقود سيارتك قدها بتركيب %011
وجنب التفكير جانباً  ..عندما تمشى ب تسرح فى الما ى أو فى
المستقبل ولكن عح اللحظة الحالية التى أنت فيها األن  ..تحس
رجلك على األرو  ..بحظ حركة يديك  ..بحظ األزهار واألشجار
والطبيعة من حولك  ..راقب تنفسك  ..تحس

جسمك  ..عندما تذهب

للحمام  ..كن واعياً  ..عندما تعكل ه مهما كان ما تعكله ه كله بمتعة ووعى
 ..تلذذ فيه  ..إستطعمه  ..تذوقه  ..إهضم ببطئ  ..ب تبلع وتدفع  ..إنتبه
لما تقوم به  ..ب تشاهد التليفبيون وأنت تعكل وب تقرأ وب تتحدث بكثرة
أثناء األكل  ..عندما تشرب الماء إشربه بوعى وحب وسالم  ...عندما
تحبن احبن بوعى  ..عندما تغضب اغضب بوعى  ..إفصل الما ى
والمستقبل من أى عمل تقوم به  ..تواجد فى اللحظة  ..إذا أوجدت
الوعى باللحظة فى أى موقف تقوم به زال الشر والضرروالغضب والكره
والمرو  ..ب يتواجد اإلثنان معاً  ..فالوعى مثل النور عندما يتواجد
يتسرب الظالم  ..عندما يتواجد الوعى يتسرب الغضب والكراهية والشر
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والعنف واإل طهاد  ..أى بإختصار ب تتحدث مع ذاتك ولو فى شئ
إيجابى  ..ب تتحاور مع نفسك  ..ب تسرح فى أى حدث غير الذى أنت
متواجد فيه  ..ب تسرح فى الما ى ه الما ى هو أى شئ مضى عليه ربع
ساعة ه أو فى المستقبل  ..حتى لو كان هذا السرحان أو التحدث مع
الذات فى شئ جيد إيجابى فهو أمر ممنوع وغير مرغوب فيه تماماً ...
يقول ديل كارنيجى فى كتابه " كيف توقف القلق واألحاسي

السلبية " أن

أكثر من  %09من األحدات التى نعتقد أنها ستتسبب فى األحاسي
السلبية لن تحدث أبدا و %7من األحداث ب يمكن التحكم فيها كحالة
الجو مثالً أو الموتً ...
دعنهى أسهعلك  ...لههو أن رئيسهك فههى العمهل طلههب منهك فههى بدايهة اإلسههبوع
مقابلته فى مكتبه يوم التمي

 ...فماذا سيتطر فى بالك ؟ طبعهاً ستسهعل

نفسك العديد من األستلة مثل " لماذا يريد مقابلتى؟ " " ماذا يريد منى ؟ "
" م هها ه ههو التط ههع ال ههذى ارتكبت ههه ؟ " "ه ههل س ههيقوم بفص ههلى م ههن العم ههل ؟ "
وستتوقع كل السلبيات  ..ألي كذلك؟ هل سيدور فى ذهنك بدبً من كل
هذه السلبيات تكهنات مثل " ترى كم ستكون العالوة التى سيمنحنى إياها
؟؟ بالطبع أشك فى هذا  ...وأخيراً يهعتى يهوم التمهي

وأنهت تنتظهر إحهدى

المصههائب ثههم تفاجههع بههعن رئيسههك يقابلههك بإبتسههامة عريضههة قههائالً لههك " كههل
ع ههام وان ههت طي ههب  ..أردت أن أك ههون أول المهنت ههين بعي ههد م ههيالدك الي ههوم "
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حملههت نفسههك بكههل هههذه الهمههوم واألحاسههي
وهكههذا تكههون قههد ّ

السههلبية

مقدماً وبدون أى داعى.

دعنى أسالك سؤال أخهر  ...ههل حهدث أن دخلهت فهى جهدال مهع شهتص
وبعههد أن تركههك هههذا الشههتص أخههذت تسههترجع الحههديث الههذى دار بينكمهها
مع إ افة عبارات كنت تتمنى أن تقولها وقت الجهدال األصهلى مثهل " كهان
المفروو أن أقول له كذا وكذا " أو " فى المرة القادمهة سهعقول لهه أن ينتبهه
جي ههداً م ههع م ههن يتعام ههل " وتظ ههل هك ههذا عل ههى ه ههذا المن ههوال إل ههى أن تفق ههد
صوابك.
هل تعلهم أن القلهق والتهوتر يتسهببان فهى أكثهر مهن  %70مهن األمهراو بمها
فى ذلك غب الدم والسكر والنوبهات القلبيهة  ...أى أنهك بكامهل إرادتهك
تصههيب نفسههك بههاألمراو عههن طريههق التحههدث إلههى نفسههك والتفكيههر بطريقههة
سلبية  ...لذلك فإن التحدث مع الذات هو " القاتل الصامت "
سعله أحد الشباب  :وكيف أرجع للوعى عندما أفقده ؟
رد عليههه المههدرب  :عنههدما تتههرج مههن الههوعى فهههذا يعنههى بههدأ التفكيههر فههى
الما هى أو فهى المسههتقبل أو فهى األمكنههة األخهرى غيهر المكههان الهذى أنههت
موج ههود في ههه األن  ..ك ههل م هها علي ههك فعل ههه ببس ههاطة أن توق ههف التفكي ههر ف ههى
الما ى أو فى المستقبل وترجهع فهوراً بتفكيهرك إلهى الحا هر واللحظهة التهى
انت بها  ..أرجهع إلهى مها تفعلهه األن دون أى درامها ..تجنهب درامها التعنيهب
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والشههعور بالفشههل والملههل واإلحبههاو  ..حتههى تتعههود علههى هههذه اإلسههتراتيجية
الجديدة الرائعة  ...ويصبح التفكيهر فهى الحا هر واللحظهة فقهب ههو عهادة
لديك ب تبذل أى مجهود فى فعله.
ثم سعله شاب أخر عن اإلسترخاء وفائدته وكيفية ممارسته ؟
رد علي ههه الم ههدرب  :إن م ههن أعظ ههم األش ههياء الت ههى م ههن الممك ههن أن يفعله هها
الشتص فى يومه هى اإلسترخاء  ...فالموافبة اليومية علهى اإلسهترخاء ههى
الحه ههل السه ههحرى لكه ههل م ه هها قه ههد يعانيه ههه الش ه ههتص مه ههن ته ههوترات ومش ه ههاكل
ومشاحنات وعصهبية وغضهب وأمهراو  ...أى أن ممارسهة اإلسهترخاء كفيلهة
بإحههداث تغي هرات جذريههة إيجابيههة فههى شتصههية كههل مههن يمارسههها  ...بعبههارة
أخرى

إن اإلسترخاء قادر على تحويل أى شتص إلى إنسهان عظهيم

ناجح إيجابى ...
سعله أحد الشباب عن كيفية ممارسة اإلسترخاء ؟
رد عليههه المههدرب  :اإلسههترخاء ببسههاطة هههو أن تجل ه

بمفههردك لمههدة 01

دقههائق تقريب هاً كههل يههوم بعيههداً عههن أى إزعههاج أو و ههاء أو أشههتاي أو أى
سك
أحاديث  ...وتغمض عينك وب تفكر أو تركب فى أى شئ سوى فى نله لف ل

الذى تتنفسه  ...ركب فى الشهيق الذى تعخذه وفى البفير الذى تُترجه ...
مجرد تركيهبك فهى الشههيق والبفيهر سهيجعلك ب تفكهر فهى أى شهئ أخهر ...
إحههري علههى أن ب يكههون تنفسههك عميههق بههعن تُطيههل فههى الشهههيق أو البفيههر
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بشكل غير عادى حتى ب تتعب ...كل مها عليهك أن تتهنف

بشهكل طبيعهى

وبتلقائيههة شههديدة  ...وإذا فقههدت تركيههبك فههى تنفسههك وفكههرت فههى أى شههئ
أخه ههر ف ه هال تغضه ههب أو تيه ههعم أو تعنه ههب نفسه ههك أوتشه ههعر بالفشه ههل والمله ههل
واإلحبههاو ولكههن فقههب أوقههف التفكيههر فههى هههذه الفكههرة وإجعلههها تتههرج مههن
رأسههك ببسههاطة وهههدوء وبههدون عصههبية وارجههع مههرة أخههرى إلههى تركيههبك فههى
تنفسههك  ...وب يشههترو أن تقضههى فتههرة اإلسههترخاء اليوميهة كلههها فههى جلسههة
واحدة مدتها عشر دقائق بل من الممكن أن تقضيها على جلستين مدة كل
جلسة خم

دقائق بحيهث مهن الممكهن أن تقضهى جلسهة فهى الصهباح فهور

اإلسههتيقان مههن النههوم مباشههرة وهههو الوقههت الههذى يكههون التركيههب فيههه أعلههى
وأقههوى والجلسههة األخههرى مههن الممكههن أن تكههون فههى المسههاء قبههل النههوم
مباشرة.
وطلب المدرب من الشباب أن يمارسوا اإلسهترخاء يوميهاً حتهى يصهبح عهادة
لههديهم يمارسههونها بتلقائيههة دون بههذل أى مجهههود مههنهم ووعههدهم بههعنهم بعههد
فترة ليست طويلهة سهيالحظوا التغيهرات اإليجابيهة العظيمهة التهى سهتطرأ علهى
شتصياتهم
ثم سمع شتص يقول ألصدقائه الجالسين معه وهو ينظر إلى ببتوب
أمامه " إسمعوا يا جماعة  ...سعقرأ لكم تجربة رائعة لشاب مصرى عظيم
إسمه نبيل الموجى إستطاع أن يبرع أشجار تسمى ( الجوجوبا) ويعتبر هو
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رائد زراعة الجوجوبا فى مصر وهذه هى تجربته كما يرويها هو على
اإلنترنت "
يروى نبيل الموجى أن البداية كانت فى شتاء عام  0081فى الطائرة أثناء
رحلة عمل فى مجال الكمبيوتر إلى الوبيات المتحدة األمريكية حيث قرأت
فى إحدى المجالت األمريكية خبراً صغيراً عن مصر مفاده أن مصر إستوردت
عام  0081أربعون بالمائة ( )%11من إحتياجاتها البراعية ومن المتوقع أن
تستورد عام  5111ثمانون بالمائة ( )%81من إحتياجاتها البراعية وشعرت
ساعتها بعلم كمصرى لتقديرات هؤبء التبراء وقررت أن أستثمر فى مجال
البراعة فى مصر وذلك للمساهمة فى تتفيف اإلحتياجات اإلستيرادية بشرو
أن يكون إستثمارى فيه إ افة حقيقية للبراعة ثم قرأت مقابً فى إحدى
الصحف العربية عن زراعة الصحراء حيث ذكر كاتبه إننا كعرب نشتكى من
أن أغلب أرا ينا صحراء قاحلة والمياه قليلة بينما هناك نباتات تناسبها هذه
الظروف وعائدها مجبى جداً وعلى رأسها شجيرة الجوجوبا ومنذ هذا التاريا
بدأت رحلتى مع الجوجوبا حيث بدأت فى تجميع كل المعلومات المتاحة
عنها وبعدما تعكدت من أن الجوجوبا من أنسب النباتات للبراعة فى الصحراء
المصرية قررت أن ازرعها لتكون إ افة جديدة وحقيقية للبراعة المصرية
يستفيد منها كل زارعى الصحراء.
وعلى هذا األسام قمت بشراء مبرعة فى اإلسماعيلية مساحتها عشرون فدان
تروى بمياه آبار بهها نسهبة ملوحهة متوسهطة .وقمهت بتقسهيم أرو المبرعهة إلهى
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أربعههة قطههع كههل قطعههة مسههاحتها حههوالى خمسههة أفدنههة وزرعههت مسههاحة خمسههة
أفدنة الجوجوبا وتم زراعة نتيل حولها وقد ثبت لى خالل السنوات الما هية
أن الجوجوب هها م ههن أنس ههب النبات ههات للبراع ههة ف ههى الص ههحراء المصه هرية لألس ههباب
التالية:
أ ه إحتياجاها القليل للمياه وقدرتها الكبيرة على تحمل العطح لفتهرة يمكهن أن
تصل إلى عدة أشهر.
ب ه تحملها للملوحة.
ج ه قلة حاجتها للرعاية من ناحية التسميد والتقليم والتدمة
د ه ندرة إصابتها باألمراو وقلة حاجتها للرع الوقائى أو العالجى.
هه ه ه مناسههبة جههو الصههحراء المص هرية لههها حيههث تحتههاج للح هرارة صههيفاً وبههرودة
بتصل لدرجة التجمد شتاءاً.
و ه إنتاجها آمن بمعنى أنه بينتفهع بهه غيهر المتتصصهين فلهذلك بيحتهاج إلهى
حراسة.
ز ه يمكن جمع اإلنتاج فور نضجه أو بعد ذلك بفترات طويلة وذلك عند تهوفر
العمالة الالزمة للجمع كما يمكن تتبين المحصول لفترات طويلة.
ح .تكلفههة إنتههاج الهوهوبهها فههى مصههر تعتبههر أقههل تكلفههة فههى العههالم حيههث أنههها
تحتههاج إلههى عمالههة فههى جمعههها ممهها يكسههبنا فههى مصههر مبايهها هائلههة فههى إنتاجههها
وتصديرها إلستفادتنا من ميهبة إنتفهاو تكلفهة العمالهة فهى مصهر والتهى يعتبهر
تشغيلها حالً لمشكلة البطالة.
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أما بالنسبة إلستتدامات منتجات شجيرة الجوجوبا محلياً فهى من أهم عوامل
نجههاح إنتشههار زراعههة نبههات الجوجوبهها فههى مصههر فمههن الممكههن إسههتحدام زيههت
الجوجوبا فى العديد من الصناعات المتتلفة.
ويتضههح ممهها سههبق مههدى أهميههة شههجيرة الجوجوبهها ومههدى مالئمتههها مههن الناحيههة
البراعيههة واإلقتصههادية حي ههث تعتبههر هههذه الشههجيرة أح ههد الحلههول اإلس ههتراتيجية
لتنمية الصحراء المصرية خالل القرن القادم.
وقههد قامههت منظمههة اشههوكا العالميههه باختيههار رائههد زراعههة وتصههنيع الجوجوبهها فههى
مص ههر ( نبي ههل الم ههوجى ) ف ههى ع ههام  5117كعح ههد زم ههالء (اش ههوكا) وال ههذين ي ههتم
اختيارهم على اسهام انههم يقهدمون خهدمات جليلهه لهبالدهم دون النظهر للعائهد
المادى منها حيث يطلهق عليهها اسهم المبهدعين ابجتمهاعيين والهذين يسهاهمون
فى تقدم مجتماعتهم ويسعون لرفعة اهلها.
أيضا كان يتكلم البحث عن إمكانية وجدوى زراعة النتيل فى صحراء مصهر
فالنتيل مثل الجوجوبها يهنجح زراعتهه فهى صهحراء مصهر ألنهه يتحمهل قلهة المهاء
فلماذا ب نفعل مثل ماليبيا التهى زرعهت مليهون شهتلة نتيهل البيهت لتصهبح أولهى
دول العالم فى إنتاج وتصدير زيت النتيل !!!
باإل ههافة إلههى ذلههك تتههوافر فههى صههحراء مصههر أنههواع مههن الرمههال التههى تصههلح
للصناعات التكنولوجية مثل أشباه الموصالت والترانبسهتور والهدوائر المتكاملهة
وخاليا تتبين الطاقة الشمسية وههى صهناعات متقدمهة ومربحهة وتمتلهك مصهر
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كل مقومات هذه الصناعة من مواد خام وقدرات علمية قادرة على تنفيذها من
مهندسين وفنيين.
أيضا تمتلك مصر كميات هائلة من بعض أنواع الرمال التى تصلح لتصنيع
أنواع عديدة من البجاج .ثم سمع أخرين يتكلمون عن ماليبا
التى قررت أن تكون األولوية للتعليم واإلستثمار فى األطفال فقد أنفقت
ماليبيا ما يفو  %51من ميبانيتها على التعليم والتدريب وتعهيل الحرفيين
والبحوث العلمية ومحو األمية  ...كما أرسل عشرات اآلبف كبعثات للدراسة
في أفضل الجامعات األجنبية  ...وقامت ماليبيا بعمل إستراتيجية للتعليم
خالل عشر سنوات تغيرت على أساسها المناه وطر التدري
أن التعليم وسيلة لهدف ما ولي

على إعتبار

غاية بحد ذاته  ...األمر الذى حقق لها بعد

عشر سنوات من ذلك التاريا أن أصبحت من الدول الصناعية األولى فى
العالم.
وقد ذكر تقرير أصدرته األمم المتحدة بعن ماليبيا واحدة من عدة دول أسيوية
مارست اإلستثمار الناجح فى األطفال وتربيتهم من سن صفر حتى ثالث
سنوات من خالل برام مدروسة ومتططة ومن خالل تحقيق الرعاية الصحية
والتعليمية لألطفال فى سن مبكر جداً.
إلههى هههذا الحههد قههرر أش هرف أن يههنهض ليسههتعد لصههالة الجمعههة قبههل أن يداهمههه
الوقت ويتعخر عن أدائها  ...مشى أشرف قليالً حتى وجد مسهجد صهغير علهى
بعههد خطههوات منههه فدخلههه وتو ههع وجله
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عدة دقائق أُذن للصالة ثم إعتلى المنبر شيتاً كبيراً يتجاوز السهتين مهن عمهره
وتبدو عليه عالمات الحكمة والفطنة ورجاحة العقل وبدأ خطبته بكالم الدكتور
عائض القرنهى فقهال " إعلهم إنهك إذا ذهبهت تهدقق وراء كهل جملهة وتبحهث عهن
كل مقولة قيلت فيهك وتحاسهب كهل مهن أسهاء إليهك وتهرد علهى كهل مهن هجهاك
وتنههتقم مههن كههل مههن عههاداك فعحسههن اهلل ع هباك فههى صههحتك وراحتههك ونومههك
ودين ههك واس ههتقرار نفس ههك وه ههدوء بال ههك وس ههوف تع ههيح ممبقه هاً قلقه هاً مك ههدراً
مشغول البال منغص العيح كتيب المنظر سيئ الحال  ...عليك باسهتتدام
منه التطنيح فإذا تذكرت مآسهى الما هى فطهنح وإذا طرقهت سهمعك كلمهة
نابيههة فطههنح وإذا أسههاء إليههك مسههئ فههاعف عنههه وطههنح وإذا فاتههك حههظ مههن
حظون الدنيا فطنح ألن الحياة قصيرة ب تحتمهل التهدقيق بهل عليهك بمهنه
القرأن ( خذ العفو وأمهر بهالعرف وأعهرو عهن الجهاهلين ) وهنهاك مقولهة شههيرة
ألبو الطيب المتنبى يقول فيها " فعشت وب أبالى بالرزايها ألنهى مها انتفعهت بهعن
أبالى "
فعليههك أن تعخههذ األمههور بهههدوء وسهههولة واطمتنههان وب تُقههم حروب هاً ههارية فههى
نفسك فتصاب باألمراو والتهوترات .لقهد علمتنها الشهريعة اإلسهالمية أن نواجهه
أهل الشر والمكروه والعدوان بالعفو والتسامح والصبر والصفح .وكهن كالنتلهة
إذا رماها شتصاً بحجر رمته بتمرها.
انغم

فى عمل مثمر مفيد يشغلك عن الصهغائر والتفاههات والحماقهات إذا

رفع سفيه صوته بشتمك فقل له" سالم عليك " ما لدينا وقهت " وإذا نقهل لهك
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غبي تافه كالماً قبيحاً من عهدو فقهل لهه " سهالم عليهك " مها سهمعنا شهيتاً وإذا
تههذكرت أنههه ينقصههك مههال أو عنههدك أزمههة أو عليههك ديههن فتههذكر الههنعم العظيمههة
والكنوز الكبيرة التى عندك مهن فضهل اهلل مهن سهمع وبصهر وفهؤاد وعافيهة وسهتر
وأمن ودين وذرية وغير ذلك لتجهد أن الكفهة تميهل لصهالحك أفضهل رد علهى
النقاد والحساد هى األعمال الجليلة والصفات النبيلة واألخال الحميدة.
ثم تكلم عن قانون كونى يسمى " قانون الرجوع " ويهنص ههذا القهانون علهى أن
الطاقههة التههى تهههديها للنههام ترتههد إليههك مههن نف ه

نوعههها  ...فههإذا أهههديت لمههن

فلمههك وعههاداك طاقههة إيجابيههة بههعن عفههوت عنههه وسههامحته ودعههوت لههه بالهدايههة
واإلصالح فسترتد إليك نف

الطاقة اإليجابية التى أهديتها لهه أمها إذا بعثهت

إليه طاقة سلبية بعنك كرهتهه وحقهدت عليهه ودعهوت عليهه فسهترتد إليهك نفه
الطاقة السلبية التى بعثتها إليه.
ثههم تكلههم عههن بههر الوالههدين وأهميتههه فههى الفههوز بر ههى اهلل وعفههوه وكرمههه ودخههول
الجنة وذكهر أن اهلل فضهل بهر الوالهدين عهن الجههاد فهى سهبيل اهلل ثهم نههى عهن
الههذنوب والمعاصههى و ههعف اإليمههان وعههدم اإلحسههان إلههى األهههل وعههدم صههلة
الرحم لما تؤدى إليه من ستب اهلل ومقته وغضبه و ياع بركة الوقت.
ثم قال أننا أيضاً أصبحنا ب نشعر ببركة فى أموالنا ونقودنا بسبب تقصيرنا فهى
أعمالن هها ومه ههام وفائفن هها فعص ههبحنا ن ههذهب ف ههى الص ههباح إل ههى وفائفن هها مت ههعخرين
وننصرف منها مبكرين وما بهين الحضهور واإلنصهراف نقهوم بتضهييع الوقهت فهى
الكههالم واألكههل والشههرب والمكالم هات الشتصههية وق هراءة الجرائههد واإلنترنههت
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ونظل ننظر فى ساعاتنا منتظرين أن يحين وقت اإلنصراف لنترج سهريعاً وكعننها
كنا محبوسين أو معتقلين بداخل الشركة .مع أن اهلل تعالى ق تدم الهذين يضهربون
فى األرو يبتغون من فضله على المجاهدين بقوله تعالى" وأخرون يضربون فى
األرو " ( س ههورة المبم ههل ) وبالت ههالى فإن ههه يتط ههئ م ههن يظ ههن أن الجه ههاد ههد
الفساد أو د نظام الحكهم الظهالم أفضهل مهن العمهل واإلنتهاج والسهعى لطلهب
الههرز الحههالل وقههد روى أن عمههر بههن التطههاب ( ر ههى اهلل عنههه ) كههان يقههدم
درجههة الكسههب علههى درجههة الجهههاد فيقههول  " :ألن أمههوت بههين شههعبتى رجلههى
أ ههرب فههى األرو أبتغههى مههن فضههل اهلل أحههب إله تهى مههن أن أقتههل مجاهههداً فههى
سبيل اهلل "
وقد بين رسول اهلل ه صهلى اهلل عليهه وسهلم ه فضهل العمهل علهى الجههاد بقولهه :
"الجهههاد عشههرة أج هباء تسههعة منههها طلههب الحههالل"  .ويسههتفاد مههن ذلههك أنههه
بالكسب النات عن العمل يتمكن اإلنسان مهن أداء جميهع أنهواع الطاعهات مهن
الجهههاد والحه والصههد وبههر الوالههدين وصههلة األرحههام واإلحسههان إلههى األقههارب
واألجانههب وفههى التفههرغ للعبههادة ب يههتمكن الفههرد إب مههن أداء بعههض العبههادات
كالصههالة والصههوم كمهها أن العمههل والكسههب الحههالل يكف هران الههذنوب لقولههه ه
صلى اهلل عليهه وسهلم ه " إن مهن الهذنوب ذنوبهاً ب يكفرهها الصهوم وب الصهالة "
قيل فما يكفرها يا رسول هلل؟ قال " الهموم فهى طلهب المعيشهة " وقهال أيضهاً "
أفضل األعمال اإلكتساب لإلنفا على العيال "
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ثههم تطههر إلههى أن أفضههل العبههادات فههى أى وقههت هههى العبههادة التههى تتناسههب مههع
ذلك الوقت ووفيفته فعفضل العبادات فى وقهت الجههاد ههى الجههاد وإن آل
ذلههك إلههى تههرك األوراد مههن صههالة الليههل وصههيام النهههار واألفضههل فههى أوقههات
الس ههحر اإلش ههتغال بالص ههالة والق ه هرأن وال ههدعاء وال ههذكر واإلس ههتغفار .فه ههإذا أذن
المههؤذن أيهم هها أفض ههل ق هراءة القه هرأن أم إجاب ههة المههؤذن؟ فب ههالرغم م ههن أن قه هراءة
الح ههرف ف ههى القه هرأن بعش ههر حس ههنات وتتض ههاعف إل ههى س ههبعمائة ههعف إب أن
األفضههل فههى هههذه الحالههة هههو ترديههد األذان واألفضههل فههى أوقههات الصههلوات
التم

هو إقامتها على وجهها الصحيح واألفضل فى أوقات وجود المحتاج

هههو مسههاعدته بالجههاه أو البههدن أو المههال وإغاثههة الملهههوف ولههو أدى ذلههك إلههى
ترك األوراد واألذكار وقراءة القرءان واألفضل فهى العشهر األواخهر مهن رمضهان
هههو اإلقامههة فههى المسههجد والتلههوة واإلعتكههاف دون التصههدى لمتالطههة النههام
واإلشههتغال بهههم .وعنههد مههرو المسههلم فههاألولى عيادتههه وعنههد موتههه فاألفضههل
حض ههور الجن ههازة والتش ههييع وعند فس ههاد الن ههام األفض ههل اإلش ههتغال بإص ههالحهم
ودعههوتهم إلههى اهلل عههب وجههل بالحكمههة والموعظههة الحسههنة  ...إذن فههى النهايههة
يجب أن ننشغل فى كل وقت بما هو أهم وأولى وأفضل.
عند هذا الحد رن جرم المنبهه فاسهتيقظ أشهرف مهن نومهه وإلتفهت حولهه ليجهد
نفسههه علههى سهريره ...ثههم سههمع صههوت زوجتههه بتههارج الحجههرة وهههى تقههول لههه "
أصحى بقى يا أشرف لحسن تتعخر على الشغل "
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إكتشههف أشههرف أن كههل مهها سههبق كههان مجههرد حلمهاً قههد رأه فههى منامههه  ..ثههم بههدأ
يستعد للذهاب الى عمله  ..وكان يبتسم فى الطريق لعمله كلمها تهذكر تفاصهيل
هذا الحلم.
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نبذة عن المؤلف

شريف كمال
 مصرأعمال سابقة:
 -ب يوجد
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