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هذه األسامر قد جتدها خمتلفة يف أشياء كثرية ..فمنها الضاحك والعابس ،منها الدسم
واخلفيف ،منها ما سبق نرشه ومنها اجلديد.
ولكن جيمعها أهنا قريبة إىل قلبي ،أحببت أن أراها جمموعة يف كتاب واحد ،كتاب أرجو
أن يكون مناس ًبا للجميع ،أرجو أن يضيف إليك شي ًئا أو اثنني ،ورجائي األكرب هو أن يثري
فيك الكثري من األشياء.
حرصت يف هذه األسامر عىل االختصار واإلجياز ،كل فكرة جتدها معروضة يف
صفحتني ،كوجبات بسيطة ورسيعة.
وذلك ألننا حني نتحدث عن اإلله ،عن اإلنسان ،عن احلياة ،أو عن املعاين املجردة ،فإن
تتعمق ،ولكنها أبدً ا ليست يف حاجة إىل أن تتعقد
األفكار قد تتداخل ،وقد تتشابك ،وقد ّ
أو تطول!..
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يعرف كتاب الروايات اليوم أن عرص احلداثة يتطلب أن جتعل بطل روايتك أميل إىل
نوع الـ  ،Anti-Heroمثل املتهور األمحق أو مريض الربو الذي ال يستطيع أن يالحق أي
َتا جيرهيم ،ألن هذا النوع من األبطال
جمرم يف الطرقات ألنه سيحترض مع أول عرشين م ً
قريب ً
فعال إيل كل واحد منا .أنت ال حتمل بداخلك أدهم صربي الذي جييد كل يشء من
غسيل املواعني وحتى قيادة السفن الفضائية ،يف الواقع لربام أنت أقرب إىل بطوط ،البط
الكسول متقلب املزاج األناين إىل حد كبري ولكنه طيب القلب ح ًقا ويرعى أبناء أخيه!..
أيضا رضورة أن يملك هذا البطل شي ًئا ما يستحق احلديث عنه،
برغم ذلك فهم يعرفون ً
شي ًئا يميزه عن باقي سكان الكوكب الذين ال حتب أن تقرأ قصة حياهتم ألهنا ببساطة مملة!..
لربام كان هذا اليشء هو املزيد من العلم أو الذكاء ،لربام كان املزيد من سوء احلظ أو
مثريا للفضول ..ومرة
املصائب ،أو حتى املزيد من الغباء !..أي يشء جيعل هذا الشخص ً
أخرى هم يفعلون هذا ألن ذلك أقرب إىل الطريقة التي ينظر هبا كل واحد منا إىل نفسه،
والشعور بالتميز الذي نُكنّه ألنفسنا دون أن نعَتف به.
كل واحد منا يظن بشكل ما أنه يستحق أن ُجترى معه لقاءات صحفية ويتحدث الناس
عنه وعن أفكاره .إهنا احلامسة التي تعَتينا يف اللحظة التي نجد فيها أمامنا مكرب صوت
ومجهور من البرش يستمعون .إنه الشعور الذي وجدناه يف أنفسنا منذ بدأنا نتعرف عىل
الوجود .أنا مميز ،أنا خمتلف !..لذلك جتد الكثري ممن يشكو أنه ال أحد يفهمه ،أو جتد تلك
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املرأة وعىل وجهها ابتسامة ساخرة وهي يف حفل صاخب ،أو ذلك الرجل الذي يرشب
قهوته يف رشود فلسفي ما .هو يشعر أنه خمتلف عن كل ما حوله ،وهو صادق يف ذلك!..
أنت تشعر أنك موجود ،موجود جدً ا لو صح التعبري !..يف داخل وعيك اإلنساين عامل
قمت بتجسيد املعاين املجردة !..متلك ً
ختيال عن
متكامل من صنعك !..يف هذا العامل الفريد ر
ً
متمثال يف منظر وجبتك املفضلة عىل املائدة ..تعرف ما هي صورة احلزن،
شكل االشتهاء
إهنا تلك الصورة التي تراها حني تتذكر ذكرياتك املؤملة ..تعرف ما هي أبعاد احلقيقة ،إهنا
القناعات التي وصلت هلا بخربتك الشخصية !..يف عاملك قمت بالرجوع بالزمن مئات
املرات إلصالح أخطائك ،قمت بالتحليق يف عوامل مل يفكر هبا خملوق ،وخطبت بنت
السلطان ،وصارعت قراصنة الكاريبي ،وقدت اجليوش ضد روميل!..
هذه هي الطبيعة التي خلقنا اهلل تعاىل عليها ،وعظمة الوعي اإلنساين الذي اختصنا به،
بالتفرد واألمهية واملسئولية والطموح ،القدرة عىل احللم واألمل والتمنّي ،إمكانية
الشعور
ّ
االختيار واالعتبار ومتييز الصواب ،إدراك الوجود ومتييز العامل واإلحساس باجلامل..
هذا وعي عظيم إذن !..أعظم من أن ينتهي بسكتة قلبية ناجتة عن تراكم الشحوم ،أو
حادثة عىل طريق الساحل !..ال بد أنه سيستمر إىل ما بعد ذلك .من البدهيي أن عملية إنشاء
متر مرور الكرام .من املؤكد
غبي ،مل تكن بال هدف ولن ّ
مني ّ
هذا الوعي العظيم من نطفة ّ
َ
َ
َ
َ
ْ َْ َ ً
أنه لن هيمل ولن ينسى ولن يرحم من السؤال﴿ !..أ ََيْ َسبُُ ْاْل َ
كُسدى * أل ُْمُ
نُيْت ُ
نسانُُأ ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ًَ
ن﴾!..
نُي ْم َ ُ
نُ َم ِ ِ يُ
يَكُُن ْطف ُةُ ِم ُْ
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منظر مؤمل ،أليس كذلك ؟ ..بل من أكثر املناظر إيال ًما ..حني ترى أحد أبويك يبحث
ً
عام إذا كان ذلك الدواء يؤخذ
يف كيس الدواء العمالق اخلاص به ..ويضع
جدوال ليتذكر ّ
قبل أم بعد الغداء ..الغداء املخصوص طب ًعا واملمنوع فيه الكثري مما كان يشتهيه.
حني تستمع إىل تأوهات متقطعة يف كل مرة حياول أن ينهض فيها من عىل رسيره يف
الصباح ..تأوهات اعتادت عليها أذنك فلم تعد تعريها اهتام ًما حيث يوجد الكثري منها.
حني ترى نظرته التي حتمل الكثري وهو يراقب حفيده يلعب سعيدً ا بام يستقبله من احلياة
الطويلة أمامه ،بينام يفكر هو وتفكر أنت أنه عىل األرجح مل يبق له من العمر الكثري.
حني حتاول جاهدً ا تعليمه تقنية هاتفك اجلديد ،لتدرك بعد عناء أن الذكاء ال يمنع
الشيخوخة ..وأنك تواجه اآلن نفس عناءه معك يف مخس سنينك األوىل.
حني ترى هذه اجللسة الثابتة ،تلك البسمة الباهتة ،ذلك الوجه العزيز املتجعد،
والصوت املتهدج املتنهد ،النظرات منهكة ومل تعد مفرحة ،واملشية بطيئة متعبة مَتنحة،
القلب يكرب ويتسع ،وبياضه إىل شعره ارتفع.
تتسائل يف عجب  :هل ح ًقا مل يستطع أبوك أن يفتح تلك العلبة؟! أم ح ًقا عجزت أمك
روحا تبهت؟ وصو ًتا خيفت؟ وآال ًما يف الصدر تنبت؟
عن تلقيم اإلبرة؟! ما يل أرى ً
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ال قلي ً
تكرب قلي ً
ال ثم رسعان ما تدرك أهنام يكربان معك ،وترى تلك احلقيقة املفزعة أمام
عينيك  ..أنك قد تفقدمها قري ًبا..
حتاول أن تتخ ّيل كيف سيكون حالك حني تدخل البيت بعد أن يكون خال ًيا؟ ..أو كم
هو مقدار الدمع الذي ستسكبه حني ترى مكانه املف ّضل عىل األريكة ،الكوب الذي كان
يرشب فيه الشاي ،اهلاتف العتيق الذي كان يتصل بك منه ،فرشاة الشعر العزيزة ،املصحف
الكبري ،حقيبة اليد التي لطاملا أخذت منها مرصوفك ،واحلذاء الذي حفظت صوت
خطواته وهو يمر بجوار غرفتك..
تتساءل عن كنه ذلك املخلوق الذي يستطيع ّ
حل حملهام ..ملا كنت حتاول أن تكذب عىل
أحدمها فيبتسم يف خربة الفطن املتغافل ،الذي نزلت دموعه من الفرح يوم نجاحك يف تلك
السنة العسرية ،وجتمدت نظرته يف قلق عندما دخلت املستشفى ألول مرة يف حياتك ،الذي
ملا حكيت له عن أكرب أزمة نفسية مرت بك احتضنك يف حنان عا ًملا أنك جمرد مراهق،
منتظرا يف رشفته.
والذي مل ينم يف أول رحلة مدرسية خرجت فيها
ً
تكفكف دمعك حينها ،وتغلق نور الصالة ألن أمك كانت حريصة عىل إغالقه ً
دائام،
ليال ً
خارجا عا ًملا أنه قد صار أحزن مكان عىل وجه األرض ..وأنه مل يعد
ثم تغلق باب الشقة
ً
بيتك..

بر ُمها قبل أن تندم!..
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هل سمعت من قبل عن قبيلة (تاساداي)؟ كانت حديث العامل يف السبعينات ..حيث
أعلن (إليزيدا) وزير الثقافة الفيلبيني يف  8يوليو  1971عن اكتشاف قبيلة من العرص
احلجري حتيا منذ مئات السنني يف عزلة تامة ،هذه القبيلة ليست فقط مل تعرف التكنولوجيا
أيضا النحت وال األسلحة وال الرعي وال الزراعة وال املنازل وال حتى
ولكنها ال تعرف ً
املالبس !..كان التاساداي رجال كهوف حرف ًيا ،يسكنون الكهوف وال يسَتون عوراهتم
إال بورق التوت ،مع حياة مساملة وعارية وفوىض جنسية كاملة ..كانوا يمثلون حلم العامل
الغريب يف السبعينات الغارق يف شعارات اهليبيز والسالم واملخدرات والثورة اجلنسية..
حاول علامء اإلنسانيات من العامل كله زيارهتم ولكن الرئيس الفليبيني (ماركوس)
اعَتض عىل تلويث براءهتم بالتجارب والفحوصات وأقام هلم مستعمرة ضخمة مغلقة يف
أواخر نفس عام اكتشافهم ،ويف  1975كتب جون نانس كتابه( :قبيلة تاساداي الوديعة)
وبيعت منه أعداد مهولة ..ويف  1986استطاع صحفي سويرسي التسلل للمستعمرة
فوجد أفراد التاسادي يلبسون اجلينز ويأكلون األرز ويتاجرون يف السوسيس !..اتضح أن
هؤالء ممثلون وأن األمر كله خدعة من وزير الثقافة الذي هرب خارج البالد بماليني
الدوالرات التي ُمجعت كتربعات للحفاظ عىل نقاء التاساداي..
كانت الثورة اجلنسية جتتاح العامل وقتها ،فال يوجد أيرس من انتشار فكرة تدعمها
اهلرمونات لو أخذت رأيي !..وكان الشباب يفكر أن النقاء الفعيل هو نقاء الطبيعة والفطرة
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هي فطرة احليوانات ،ومقاومة الشهوة اجلنسية يشء سخيف ،وكانت التاساداي ً
دليال عىل
أن اإلنسان كان ينعم بذلك السالم والتناغم الطبعي ولكن تلوث بالتابوهات واألديان،
وبعد أن تبني أن التاساداي ليسوا إال جمموعة شباب فلبيني حيبون السوسيس ،تناسى العامل
تلك الكذبة وكأهنا مل تكن ومتسكوا بالفكرة وكأنه مل يتم (إحراجها)!..
هذا معتاد بالنسبة للخدع العلمية عمو ًما ،فلديك (إنسان بلتداون) الذي تم اكتشافه يف
 1912ليمثل احللقة املفقودة بني اإلنسان والقردة العليا ،وملدة عرشات السنني تم اعتباره
الدليل األعظم عىل التطور باعتباره احلفرية األقدم لإلنسان العاقل ،وبعد أربعني سنة ثبت
أنه كان ُمز ّي ًفا بالكامل !..مل يشعر أحد من أنصار التطور بالـ (حرج) وقتها.
أتذكر مثل هذه القصص يف كل مرة يسألني أحدهم عن شبهة (رهيبة) جتتاح ذهنه عن
اإلسالم" ..انقذونا ،فيديو مللحد يقول فيه أشياء خميفة ،لقد تذبذبت! يا إهلي! لقد تذبذبت
للغاية! يا إهلي مرة أخرى !"..ال أدري ما رس شعور البعض بالـ (احلرج) من الدين بشكل
أرسع بكثري من أنصار أي فكرة أيديولوجية أخرى؟! ملاذا استسلم بكل هذه الوداعة عند
أول نقاش ،وملاذا خيجل من معتقداته بكل هذه السهولة؟!
تبني ،تث ّبت ،ابحث ،ثم تذكّر ..
اهدأّ ،
َ َْ َ
َ ٌ
ُص ْدر َك َ
ك ُفَ ََل ُيَكنُِف َ
ُح َر ٌجُ
نزل ُ ِإَل
ِ
ِ
تذكر من فضلك قول اهلل عز وجلِ ﴿ :كتاب ُأ ِ

يْ
خلو صدرك من هذا احلرج مسئوليتك الشخصية التي ال يشَتك فيها
ِمنهُ﴾ ..وتذكر أن ّ
غريك ..وتذكر أنه لو كان غري املؤمنني باهلل أشد يقينًا بكفرهم منّا بإيامننا ،فت ًّبا لنا مجي ًعا!..
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نائام عىل كرسيه املريح،
راكب الطائرة من لوس أنجلوس إىل الرباط يقيض عدة ساعات ً
ثنيت ركبتي مخس عرشة ساعة يف هذه
وما إن يصل إىل حمطته حتي يبدأ يف التذمر ،ختيل أين ُ
الرحلة ،ثم اضطررت إىل الوقوف ساعة أخرى يف املطار حني وصلت !..فنبدأ نحن يف
الرثاء حلاله بحق ،لقد حتمل الكثري بالفعل .هذا قبل حتى أن نعلم أن الوجبة التي كان
طازجا !..لقد كانت هذه الرحلة
يأكلها كانت باردة والقهوة كانت رديئة ومل يكن الفستق
ً
أسوأ رحلة قام هبا عىل اإلطالق!..
برغم أن الرحلة التي قطعها يف شطر اليوم اعتاد إنسان ما قبل القرن العرشين عىل أن
يقطعها يف ستة أشهر عىل متن قطعة خشب بلهاء تدّ عي أهنا سفينة مع عواصف ليلية دائمة
ودوار بحر ال يمزح ،ففقرات عظامه تئ ّن من الربد ً
ليال ومعدته تغرق مالبسه بالقيء
صباحا ،ومن آن آلخر ينزلق أحد أوالده إىل املاء ،ويف النهاية ،وباحتاملية ليست كبرية إىل
ً
هذا احلد ،تصل سفينته إىل وجهتها .البد أنه سيكون وقتها قد نيس ما دفعه إىل القدوم إىل
أيضا أسوأ رحلة قام هو هبا عىل اإلطالق!..
هنا !..لقد كانت هذه الرحلة ً
أحيانًا تأيت الفتيات إىل استقبال املستشفى اجلامعي هببوط نفيس حاد يف الدورة الدموية،
جهازها العصبي الباراسمبثاوي مل يتحمل أملها العاطفي فأعطى إشارة إىل قلبها أن يبدأ يف
التكاسل التدرجيي املتعمد عن أداء وظيفته وينهي حياة هذه البائسة ..بسؤاهلا عن السبب
تنظر لك بـ (صعبان ّية) وتقول" :أمحد سامي تركني"!..
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ولكن ماذا لو مل يكن أمحد سامي تركها..؟ ماذا لو كان تزوجها وقضت معه أحىل قصة
حب ملدة سنتني ثم أخذها يف رحلة ،وتوقف بسيارته عىل جانب الطريق حتى يشَتي هلا
بعض الفول السوداين الذي حتبه فصدمته سيارة وهو يقطع الطريق لتستقر رأسه املقطوعة
عىل حجرها وهي يف السيارة..؟! ماذا ستفعل حينها..؟ جهازها العصبي لن يفعل شي ًئا
أكثر مما يفعله هبا اآلن!..
الفكرة أن اإلنسان لديه مقدرة معينة عىل احلزن ال تتعلق فقط باحلجم احلقيقي ملصائبه
ولكن بالطريقة التي ينظر هبا إليها !..الطفل الذي يبكي بحرقة ألنه مل خيرج مع زمالئه إىل
رحلة دريم بارك يعيش نفس مقدار احلزن الذي تعيشه أنت حني تفشل يف زواجك أو
عملك ،هو فقط ال يعلم أنه يبالغ اآلن .مل يتعلم بعد كيف يصنّف أحزانه إىل درجات
مقدارا كاف ًيا من هذه األحزان !..مع الوقت يبدأ يف
وألوان معينة حسب شدهتا ألنه مل يذق
ً
التعلم ،وبعد أن يكرس ساقه ،ويفقد جدته ،ويرسب يف االختبار ،وهياجر صديق عمره إىل
ليبيا يبدأ يف فهم متى حيزن ومتى يبكي ومتى يتضايق ً
قليال ثم ينسى كل يشء!..
احلزن إذن هو ما يعلم اإلنسان أال حيزن !..تأتيه املصيبة فتَتبع عىل عرش آالمه النفسية
فلام يصاب بأعىل منها تنزل األوىل عن عرشها منهزمة وتصبح شي ًئا عاد ًيا يتعايش معه
بسهولة !..هذه هي الطريقة التي نعتاد هبا عىل اإلسهال والزحام واألرق واحلذاء الض ّيق
ورياح اخلامسني ومتزق الرباط الصليبي وكريس الطائرة املؤمل وخيانة أمحد سامي ..أننا
َ َ َ َ ْ يَ ً َ ي ي َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َعُ
َلَُتزنوُاُ ُ
جربنا ما هو أسوأ !..إهنا رمحة اهلل عز وجل القائل﴿ :فأثابك ُمُغم ُاُبِغ ُِمُلِكي ُ
ّ
َ
َ
َ َ
لُ َماُأ َصابَك ُْم﴾!..
َماُفاتك ُْمُ َو ُ
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حني تضطر إىل القيام بحركات (الكونج فو  -وزن الفراشة) حتى تستطيع الوصول
لسيارتك دون أن تغوص حتى كاحليك يف مياه املجاري التي حتب أن تطفح يف شارعك
كل أسبوع عىل سبيل اهلواية ..ثم بعد أن تركبها جتد أن هناك من رفع مساحات الزجاج،
خترج من السيارة لتنزل مساحاتك ..وبعد أن تستعد للرحيل بالسيارة ،يأتيك رجل ظريف
يطلب منك أجرة (رفع املساحات) ..ويأخذ يف تلطيخ زجاج سيارتك النظيف بقطعة
قامش قذرة حتى تضطر إىل أن تعطيه ً
ماال ليَتكك يف حالك ،لتفطن بعدها أنه رفع
املساحات مرة أخرى قبل أن يرحل!..
لو سمحت لنا دول العامل بتصدير االستفزاز هلا يف أوان لرصنا من الدول الغن ّية جدً ا..
االستفزاز عندنا موجود بكميات غري حمدودة وغري قابلة للنفاذ ..مثل ما تقوم به تايكونات
رشكات املحمول الضخمة ببطاقات شحنها التي يف حجم وشكل إهبامك وختدشها لتفاجأ
باألرقام مكتوبة بحرب باهت ضعيف ال جييد التعبري عن نفسه !..واآلن لك أن تتخيل ،كم
هي املاليني التي تدخل جيوب أصحاب رشكات االتصاالت كل شهر ،ومع ذلك يبخلون
عليك ببطاقة شحن حمَتمة تستطيع رؤيتها بالعني املجردة!..
هذا اجلشع املستفز ال تراه يف الناس من حولك يف املال فقط !..فأنت ترى ذلك الذي
يقع يف عشق فتاة جديدة كل سبعة وعرشين يو ًما !..وتلك التي مألت آخر ملليمَت مكعب
دائام يف املزيد !..الكثري منا يعاين من اجلشع ..قد تكو رن
من دوالب مالبسها ،وترغب ً
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واحدً ا من هذا اجلمع الكبري دون أن تدري !..قد يكون هناك يشء ما ال تقدر عىل أن تتوقف
والتحرس عىل ما فقدته منه..
عن حبه ،وعشقه ،وإدمانه ،ومجعه ،والتعلق به،
ّ
نحصل أبدً ا القدر الذي نطلبه ،وأننا طاملا
املشكلة أننا رسعان ما نفطن إىل أننا لن
ّ
ارتضينا باتباع رغبتنا فلن نتوقف أبدً ا عن الركض ،ولن نحصل أبدً ا عىل ما نريد !..ستسمع
هن أمجل من زوجتك ،وستسمعني عن معظم رجال العامل
عن نصف نساء العامل الاليت ّ
دائام الكثري ممن هو أغنى منك ،وهناك
الذين هم ألطف من زوجك ..ستسمع أن هناك ً
الشهي لن نأكله ،معظم النكات اجلميلة
طب ًعا الكثري ممن هو أظرف منك ..معظم الطعام
ّ
لن نسمعها ،معظم األطفال الظرفاء لن نراهم ..
هذه الرؤية الواقعية السوداء متتزج بجشع رغبتنا يف هذا اليشء أو ذاك ،فتنتج حالة نفسية
غريبة ال تتحمل معها مرارة فراق املفقود ،وال تقدر عىل أمل البذل واجلود !..حالة نفسية
غريبة هي مزيج من اخلوف والقلق والتوتر ،ممزوجة بالكثري من اللهفة والشغف
والتعلق !..حالة نفسية غريبة مجعها القرآن يف كلمة واحدة ،ثم ذكر نتائجها﴿ :إن ْاإلن رْس ر
ان
ُوعا﴾.
اخل ْ ُري رمن ً
الرش رج ُز ً
ُخل رق ره ُل ً
وعا * روإ رذا رمس ُه ْ ر
وعا * إ رذا رمس ُه ر
إنه تعلق كامل إذن !..ليس بوسعك أن تتخلص منه إال بتعلق أقوى ،وصلة أمتن،
وحبل أشدّ  !..ليس بوسعك أن تتخلص من إدمان اجلمع ،وقلق السمع ،وحب املنع ،إال
بصنع شغف آخر أهم ،واعتياد لذة أخرى أمجل ..ثم الدوام عىل هذه الصلة اجلديدة!..
يَ ْ َ ي َ يَ
َ
َ
َ
َ
ون﴾ُ !..
َعُ َصَلتِ ِه ُْمُدائِم ُ
ينُه ُْمُ َ ُ
اَل َُ
لُالمص ِل ُ
فكانت اآليات التالية تقولِ ﴿ :إ ُ
يُ*ُ ِ
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األديب التشيكي املكتئب الشهري (فرانس كافكا) كانت فلسفته اإليامنية بسيطة وصادمة
للغاية" :اهلل موجود ولكنه رشير" !..وصدمتنا من هذه العقيدة يستدعي منّا أن نتساءل:
ملاذا نتعجب من إنسان يؤمن بذلك..؟!
ربام العجيب بالفعل هو ما يفعله بقية الفالسفة واملفكرين الذين ختاصموا يف القضية
الفلسفية الشهرية اخلاصة بوجود الرش ،منذ أبيقور وحتى شوبنهاور ،كان اخلصام الرئييس
بينهم هو كيف يسمح اهلل مطلق اخلريية بوجود رشور يف العامل ،فيتساءلون :هل اهلل عاجز
إذن أو رشير كي حيدث ذلك؟!
من ثم انقسموا إىل من يؤمن بحكمة اهلل وعدله -وأحيانًا رمحته -من خالل الرشور،
ومن يؤمن بعدم وجود إله ً
أصال!..
رغم أن وجود الرش أمر مستقل عن وجود اهلل وكان األقرب للمنطق هو اإليامن بعقيدة
كافكا تلك عن اإلحلاد بشكل كيل !..أم تُرى أن البرش خملوقون بجهاز داخيل غامض
عاجزا أبدً ا..؟!
رشيرا وال
مربمج عىل أن اهلل البد بأال يكون
ً
ً
هذا شبيه بام يفعله بعض الناس حني يظنون أن يف كتاب دينهم املقدس أخطاء علمية أو
تارخيية ،فيقررون أن هذا الكتاب ليس من عند اخلالق ،إذن فذلك اجلهاز الغامض إياه
ً
أيضا!..
خيربنا أن اهلل ال يمكن أن يكون كاذ ًبا أو
جاهال ً
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نعرج ً
قليال عىل جدلية (التصميم والتطور) حني
وطاملا نحن يف هذه املنطقة فيمكننا أن ّ
وعام إن كان هلا فائدة ما أم أهنا
يتجادل املؤمنون وامللحدون يف بعض األعضاء البرشية ّ
عشوائية ،من جديد فإن الفريقني كليهام يرصخ بداخله يشء ما يقول أن اخلالق ال يمكن أن
يكون عبث ًيا كذلك!..
طيب اهلل ورمحته ومجاله وحكمته وقدرته وعلمه وصدقه هي من أكواد ذلك اجلهاز
صغارا ال نجيد مجع الربتقاالت عىل أصابعنا وبرغم
الذي وجدناه يف أنفسنا حني كنا بعد
ً
ْ َ َ يَ يَ َ َ َ يَ َ َ
اسُ َعليْ َهاُ
تُفط ُرُال ُ
اللُال ِ ُ
ذلك كنا مستعدين لفعل أي يشء (علشان ربنا حيبنا)﴿ ..فِطر ُةُ ُِ
َ ْ َ َ ْ يَ
الل﴾.
قُ ُِ
يلُ ِِلل ِ ُ
لُتب ِد ُ
أيضا عىل كل
نحن لسنا مفطورون فقط عىل وجود اهلل واحلاجة إليه ولكننا مفطورون ً
تلك الصفات التي يتصف هبا اهلل وجتعلنا يف اطمئنان كامل من أن تكون حاجتنا إليه!..
ربجمني عىل أن اهلل له مجال الكامل ،نحن
نحن غارقون يف قبح النقص ولكننا ُخلقنا ُم ر
نعيش يف حياة رشيرة ولكننا نعلم أن خالقنا ط ّيب وسوف يعيننا عىل النجاة منها ،نحن نرى
ّ
وأجل!..
دناءات البرش من حولنا فتذكرنا قلوبنا بأن اهلل أعىل
تذكر أن اهلل قد خلقك عىل أن تنظر إليه بتلك النظرة ألن نظافة قلبك من سوء الظن به
أمر عظيم األمهية عنده ..تذكر أن اهلل قد أوكل إليك مسئولية احلفاظ عىل تلك النظافة من
أوحال الشك واليأس واجلزع والتدلل عليه ..تذكر أن اهلل قد يكون غضبانًا عليك إن لقيته
لوثة!..
بنظرة إليه ُم ّ
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أنت كطبيب تعيش أزمة متكررة ومملة يف كل مرة تضطر فيها إىل الكشف عىل طفل
صغري ملا يراك قاد ًما نحوه باملعطف األبيض ويبدأ يف رصاخ حاد وهلع حقيقي ال يتأثر
بابتسامتك الشنيعة ..كل ذلك بسبب أن أم هذا الطفل ككل أمهات األطفال قد اعتادت
عىل أن تقول له يف كل مرة يرفض فيها أن يأكل القرنبيط املسلوق الذي تعده" :سأحرض
قررت أال ُحت ّسن من طهيها،
حلقنة" !..إذن حرضتك أم كسولة قد
ْ
لك الطبيب كي يعطيك ا ُ
ثم قررت أال تتعلم أساليب تربوية جديدة أفضل من ذلك (الكليشيه) املحفوظ.
أنت سمحت هلم يا صغريي أن يقنعوك أنني أكرب خطر هيددك يف احلياة ،وظننت أنك
ستكون آمنًا طاملا ابتعدت عن كل طبيب وعن كل حقنة ،لكنك ساذج جدً ا ..ماذا عن
املغتصبني والسفاحني واللصوص والسايكوباثيني الذين يستمتعون برضبك دون
سبب..؟! وماذا عن أبلة لواحظ مدرسة احلساب التي ستالحقك بخرزانة أسوانية ألنك
مل جتلد الكشكول باجلالد السمني..؟!
أبواك لطيفان يا صغريي فأخفيا عنك حقائق هذه احلياة ..قررا أن يقنعاك أن العامل مكان
آمن ال داعي للخوف منه !..لقد فعال ذلك فقط ألهنام مرعوبان بالفعل من كل يشء!..
أنت حتسب أن الصغار هم من خيافون وال تعلم شي ًئا عن خوف الكبار !..مشاعر اخلوف
احلقيقية مل ختتربها بعد ،ولكنك ستفعل ..حني تكرب سوف تتعلم اخلوف من رشطي املرور
بدفَته الصغري ،سوف تتعلم أن تشعر برضبات قلبك حني تراقب أسعار السلع التي

26

اشَتيتها عىل (الكاشري) يف يوم قبضك لراتبك اهلزيل ،سوف تتعلم الفزع مع رقم  42الذي
سيظهر عىل (الَتمومَت) اخلارج من حلق طفلك الصغري..
نحن الكبار نخاف جدً ا يا صغريي ،نخاف طوال الوقت ..اخلوف املزمن هو معنى
احلياة بالنسبة لنا ،وتعريف (اليوم) هو مشقة وعناء القلق من الغد ..وما منا إال وهو كذلك،
ولكن يذهبه اهلل بالتوكل..
هذا اخلوف مهم جدً ا ،بدونه كنا سنصبح مجي ًعا فراعنة ..أنت ترى كل هذا اجلربوت يف
وجوه الناس ،كل هذا الكرب ،كل هذا الغرور ..ختيل أن كلهم خيافون مهام بلغت قوهتم
وغناهم !..صاحب املليارات يكاد جين من اهللع وهو يراقب حركة أسهم رشكاته يف
البورصة ،ورئيس أقوى الدول يموت من القلق عىل ابنه وإدمانه للمخدرات !..ختيل لو
كان اهلل خلقنا يف بيئة آمنة كيف كان ليكون جتربهم وعنادهم..؟! كنا سنأكل بعضنا البعض
يا صغريي ..إننا اآلن سيئون ،وبدون اخلوف كنا لنصبح أسوأ بام ال يقاس!..
هذه ا ُملكابدة التي تصيب كل أحد هي رمحة من اهلل علينا !..اخلوف والقلق واملشقة
والعناء والتعب ،كل هذه أدوية يا حبيبي ،يعاجلنا اهلل هبا ،حتى نتعلم أن البكَتيا تقدر علينا،
والفقر يقدر علينا ،والربد يقدر علينا ،واألمل النفيس يقدر علينا ،وظلم البرش يقدر علينا..
مجيع نوائب الدهر تقدر علينا ..يعلمنا اهلل ذلك حتى ال ننسى ولو للحظة واحدة ،أن خالق
ََ ْ
كل يشء ومدبر كل يشء بالفعل يقدر علينا !..هذا يا صغريي ما أخربنا به اهلل تعاىل﴿ :لق ُدُ
َ
َ ََْ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ يَ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ٌ
ح ُد﴾..؟!
ِفُكبَ ُِد * أَيسبُُأنُلنُيق ِد ُرُعلي ُِهُأ
انُ ِ ُ
نس ُ
اْل
خلقناُ ِ
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ملوثة بالدماء ال
بالنسبة إىل األم الشاب فمنظر نوسفرياتو
خارجا من تابوته بأنياب ّ
ً
يقارب يف رعبه منظر طفلها الذي جيري ضاحكًا وعىل وجهه عالمات النشاط يف الثانية
صباحا !..تنظر له يف هلع وهي تتخيل الساعات اخلمس التي ستقضيها يف حماولة إنامته..
ً
سيقف حوهلا زوجها يف سعادة بمنظر هذا الطفل الضاحك ،وسيتلقفه باأليدي
مرسورا ،فقط ألنه يعلم أن هذا لن يؤثر حلظة يف ساعات نومه التي سيأخذها بشكل كامل،
ً
يأيت الرجل ليالعب طفله ً
قليال ثم ينام ،وحتمل األم الطني عىل رأسها ،وهو تشبيه معنوي،
ولكنها ستو ّد وقت تغيري احل ّفاضة ،لو كان التشبيه ماد ًّيا ،وكان هذا طينًا ً
فعال!..
متر هبا األم ،فلتتذكر من فضلك أنه ما زالت أمامها
لو كنت تظن أن هذه أصعب مرحلة ّ
مرحلة [البيتادين] حني يفَتض الطفل أن من واجبه أن يصاب يف ركبته كل أسبوع مرة
يعوض األسبوع الذي ال حيدث فيه هذا بأن يكرس املزهر ّية التي اشَتهتا
عىل األقل ،عىل أن ّ
هذه األم املسكينة بمدخراهتا الغالية قبل زفافها!..
ثم تأيت مرحلة [وعهد اهلل] التي يبدأ يشعر فيها الطفل بأن خيوط فطر العفن املتكونة
فوق شفتيه تعطيه احلق يف الرصاخ واالحتجاج عىل كل يشء ،ويبدأ يف التعرف عىل جمموعة
منحطة من الرعاع جيعلوهنا تسهر طوال الليل وهي تفتش يف قلق عن زجاجة اخلمر التي
البد هو خيفيها يف جيب قميصه ،أو الفتاة املاجنة التي يطوهيا يف حقيبة مدرسته ،حتى ولو
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كانت قوانني الفيزياء ال تسمح بحدوث هذا ،فهي قد اعتادت عىل أن املراهق كائن شيطاين
خارق لن يستطيع العجوز نيوتن أو أرشميدس منعه من حتقيق أهدافه..
وهكذا ترى أنه ال يكون هناك سوى األم لتحمل عناء هذا الطفل يف مراحل حياته
املختلفة التي يظل ً
طفال يف معظمها ،فقط يتغري حجمه وتزداد كمية الطعام التي حيتاج إليها
ومتر هبا ال تتخيله إال
يمر ّ
لكن تظل روحه طفلة بالنسبة هلا ،وخالل مشاكله ومتاعبه التي ّ
يف صورته األوىل ،حني كان ً
طفال يأتيها ضاحكًا وهي حتتاج النوم ،فتنظر له يف رعب،
وتتحمل التعب يف صمت ،ولكنها ال تستطيع أبدً ا التخيل عنه!..
ً
أطفاال
أخريا يتخىل عنها إىل بيته اآلخر ،لينشئ أرسة أخرى ،ويريب
وحني يصري
ً
ناضجا ً
آخرين ،وينجح يف حياته ويتلقى املدح والثناء عىل إنجازاته وأخالقه ،دون أن يعلم أي أحد
ذلك البطل املجهول الذي حول كائنًا أخرق متا ًما إىل كائن مسئول ..إن مل يكن هذا هو أكرب
إنجاز يف احلياة فال أدري ما هو!..
دع الرجل يفرح بإنجازاته الصغرية إذن ،دعه يسري يف احلفالت ليتفاخر بالبيت الذي
سمنها ،وبالكتاب الذي كتبه فصارت أوراقه يف كل بيت حول أقراص
بناه ،وباملاشية التي ّ
الفالفل ،وبالرشكة املسامهة الصغرية التي أنشأها لبيع خ ّلة األسنان !..دعه يشعر بأن له
القيمة األكرب ،واملهمة األعظم شأنًا ..دعه حياول إقناع اجلميع بذلك ويدّ عي بأنه هيتم باملرأة
املسكينة التي ليس هلا دور يف احلياة إال تربية أوالدها كي تبدأ يف املسامهة الفعل ّية يف املجتمع
وتأيت لتعمل سكرترية يف رشكته املسامهة الصغرية لبيع خلة األسنان!..
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كل منا لديه أمنية ما يضعها نصب عينيه ..يظن أن حياته ستتغري متا ًما فقط لو أنه استطاع
أن حيوز عىل هذه األمنية أو تلك ..ينظر لصديقه الذي عنده ما يرغب فيه ..ويتساءل ترى
هل هو يقدر النعمة التي هو فيها..؟؟ أال يعلم أنه مستعد لفعل املستحيل يف سبيل ما هو
عنده..؟!
حتام
بينام ال تعلم أن هناك آخرين ينظرون لك قائلني يف أنفسهم نفس اليشء !..هناك ً
من يتمنى من سويداء قلبه شيئًا لربام أنت متلكه وال تدري كم هو نفيس إىل هذا احلد.
عدو الشمس) ذي البرشة باهقة البياض والذي يتمنى أن حيصل منك
ماذا عن األلبينو ( ّ
عىل بعض اخلاليا الصبغ ّية ..؟ هناك من يتمنى رشيانًا تاج ًيا أوسع ً
قليال ..أو نسبة أقل من
محض البولينا يف دمه فيحميه من أوجاع النقرس الذي ال يريد أن يَتك أصبع رجله األكرب
ً
متسائال كيف كانت لتكون
يف حاله أبدً ا !..وهناك من حيقن نفسه باإلنسولني كل صباح
احلياة لو كان عنده إنسولني طبيعي مثلنا..؟! كانت لتكون أسهل بالتأكيد.
كل منا لديه أمنية ما ..وال يعلم أنه قد حصل بالفعل عىل آالف األمنيات!..
فقط ،كانت هذه أمنيات اآلخرين!..
يف املقابل فنحن نرى املن ّعمني وال ندري أهنم يعانون مثلنا وأكثر..
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فاملمثل املشهور الذي حاز الشهرة واملال والرفاهية ،لربام هو واقع يف إدمان حفنة من
(الكوكايني) ونحن ال ندري ،فنحسده نحن عىل ماله ،وحيسدنا هو عىل العافية من أمل
التع ّلق واإلدمان !..واملتزوج من أمجل امرأة يف العامل لربام زواجه منها سبب تعاسته ،لربام
هي متكربة أو متعجرفة أو سيئة اخللق أو يشك هو يف سلوكها وإخالصها له ،من جديد
هو يتمنى أن حيصل عىل زوجة غري مجيلة ونأخذ منه زوجته!..
جراء تضخم عضلة قلبه يف
بطل كامل األجسام ذو العضالت املنفوخة لربام يموت من ّ
النهاية ،وعامل الرياضيات املشهور الذي حيسده الناس عىل ذكائه لربام هو مصاب
جحيام ،وحاكم أقوى بلد يف العامل ربام ال يستطيع النوم
بالوسواس القهري فيحيل حياته
ً
املقربني قبل أعدائه!..
وخياف عىل حياته يف كل حلظة من أتباعه ّ
لذلك قبل أن تنظر إىل أحد بنظرات الشفقة تذكر أن نعم اهلل عز وجل كانت أكثر من
ذلك البالء الذي تراه عليه ..وقبل أن تنظر إىل أحد بنظرات الغبطة واحلسد ضع يف االعتبار
كم احلرمان الذي لربام هو فيه مقابل هذه النعمة أو تلك!..
َ َ ٌ
َْ
َ ْ َ
ن ُيَشاءُ ُ َوه َُو ُال ُق ِوُُُّ
يف ُبِ ِعبَا ِدهُِ ُيَ ْرزقُ ُم ُ
الل ُل ِط ُ
هذا هو ما أخربتنا به اآلية القرآنيةُ ﴿ :

ْ
ال َع ِزيزُ﴾ ..فاهلل تعاىل قد ذكّرك بأن ال ُلطف اإلهلي يف احلقيقة قد طال اجلميع ،وأنه ال

يكسب أحد كل يشء وال خيرس كل يشء !..ومهام كان نصيبهم من توزيعة األرزاق ،مهام
كنت تراهم أوسع منك رز ًقا أو أشد منك حرمانًا ،يف النهاية فاهلل قد لطف بنا وهبم ،ونعم
دائام من حرمانه!..
اهلل علينا مجي ًعا أكثر ً
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حيكي (أنيس منصور) يف كتابه (حول العامل يف  200يوم) عن رحلته التي قام هبا للقاء
الدالي الما الرابع عرش (تينزن جياستو) زعيم التبت (وإهلهم) والذي طردته احلكومة
الصينية إىل اهلند بعد احتالهلا للتبت يف أوائل اخلمسينات والذي كان يف وقت زيارة األستاذ
أنيس له شا ًبا ثالثين ًيا ً
نحيال ،حيكي لك كيف وقف الريفيون البوذيون البسطاء أمام رشفة
الدالي الما بالساعات كي خيرج عليهم ليتمتم بكلامت غامضة رسيعة ثم يرحل وكلهم
تفضل عليهم اإلله باخلروج عليهم من (البلكونة).
هناء ورسور أن ّ
ثم حيكي لك األستاذ أنيس كيف أنه قد نال رش ًفا ال يتخيله أحد هؤالء القوم بأن وضع
الدالي الما يده عىل أرنبة أنفه يف أول اللقاء ،وبعد أن جلس ،الحظ األستاذ أنيس أن ساق
ّ
احلك ،وهذا يعني أن يده املباركة التي
الدالي الما كانت مليئة بالدمامل وعليها آثار
وضعها عىل أنفه نقلت له كل جراثيم الدنيا !..وكانت هذه الذكرى املقززة من أقوى
ذكرياته يف هذا اللقاء.
للتمسح
دائام وأبدً ا كان من عادة الدجاجلة عىل اختالف دياناهتم ،استغالل الدين
ّ
ً
بصفات اإلله وا ّدعاء القدرة عىل دفع الرضر وجلب املنافع ..ومن الغريب أن أدعى الناس
لفعل ذلك (األنبياء أنفسهم) كانوا يف حالة إنكار تام للذات ،بحيث مل يدّ خروا جهدً ا يف
رضا ً
فضال عن أن يملكوه لغريهم !..أهنم
إقرار وتكرار أهنم ال يملكون ألنفسهم نف ًعا وال ً
ال يعلمون إال ما ُيع ّلمهم اهلل إياه ..أهنم جمرد برش مثلنا مثلهم..

32

َ ْ ً َ َ َ ًّ َ
ْ
ْ َ َْ
لُ
َضاُ ِإ ُ
لُ
سُنفعاُو ُ
لُأم ِلكُُ ِلَف ِ ُ
لُ ُ
كام أمر اهلل عز وجل نبيه حممد ﷺ أن يقول﴿ :ق ُ
َ
َ ْ
َ َ َ َ ََْ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ َ َ َ
كَْ
يرُ
لُن ِذ ٌُ
نُأناُ ِإ ُ
نُالسوءُُ ِإ ُ
يُ َو َماُ َم َس ِ َُ
نُاِل َ ْ ُِ
َثتُُ ِم ُ
بُلست
اللُول ُوُكنتُُأعلمُُالغي ُ
اءُ ُ
ماُش ُ
ََ ٌ َ
ْ َ
ون﴾ ..هذا الفقر امل ّطرد ،وهذا االعَتاف بالضعف ،بسبب أهنم جمرد
ي ُلِق ْومُِ ُيؤ ِمن ُ
وب ِش ُ
برش ،يفعلون ما يفعله البرش.
برشا ألن برش ّيتهم ستوقعهم يف اخلطأ !..وحينها سيتسنى
وكان ال بد من أن يكونوا ً
لك أن ترى كيف يتعامل البرشي الصالح مع اهلل عز وجل حني خيطئ ،وكيف يتعامل اهلل
معه ..سوف ترى كيف هي رمحة اهلل عز وجل وعفوه ،وكيف هو خوف النبي ﷺ ورهبته
من خطئه!..
ْ
َ
َ ْ
ونُ
برشا حمدودي القدرات كغريهم من البرشَ ﴿ :ماُ ِعن ِدُُّ َماُت ْستَع ِجلُ ُ
ال بد أن يكونوا ً
ْ ْ َ َ َ
َْ َ َ َ َ ْ ْ َ
ي﴾ ..ال بد من ذلك حتى ندرك من
اص ِل َُ
قُوه ُوُخ ُ
للُيقصُُاْل ُ
لُ ِ ُِ
نُاْلكمُُإِ ُ
بِ ُِهُإِ ُِ
يُالف ِ
هذه اإلمكان ّيات املحدودة أنه وبرغم كوهنم قد صاروا أنبياء إال أن هذا لن جيعلهم أبدً ا
يشاركون أو ينازع اهلل عز وجل يف ملكه ،أو إرادته ،أو قدرته ،أو علمه..
برشا ممّن خلق ليست هلم من املكانة واملنزلة عنده أكثر من أن يكونوا
ال بد أن يكونوا ً
جمرد عباد صاحلني له سبحانه ..ال بد من أن يكونوا كذلك حتى ندرك أن مكانتهم السامية
بني خلقه ،ومنزلتهم الرفيعة عنده ،لن تعفيهم من أن يكونوا هلل ذليلني ،له منقادين ،ليس
هلم عليه سلطان ،ومل يتخذ منهم أحدً ا ول ًيا من الذل!..
برشا ،حتى نعرف نحن من هو اهلل ح ًقا!..
كان ال بد لألنبياء أن يكونوا ً
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لو كنت تسكن يف مدينة ساحلية وكنت تقرأ هذا الكتاب يف وقت الصيف فعليك أن
تذهب إىل البحر اآلن لَتاقب األطفال وهم يلعبون بطائراهتم الورق ّية ..انظر إىل هذه
الطائرة ،ملاذا ال تسقط عىل األرض..؟! هذا ألن قوة الرياح ومقاومة اهلواء كانا أكرب يف
حالتها من قوة اجلاذبية ،بينام الرياح ال تستطيع أن حتمل جسدك ذا الثامنني كيلو جرا ًما هبذه
السهولة ،يف حالتك فقوة اجلاذبية أكرب ..لكنك بالطبع ال تسكن يف مدينة ساحل ّية ألن احلياة
ليست هبذا السخاء ،وعىل األرجح تقرأ هذا الكالم يف الشتاء ،لذلك انس كل يشء قلته!..
حني نشاهد املوجودات من حولنا يف احلياة نالحظ أن ثبات هذه املوجودات إنام يكون
بفعل التوازن بني قوتني خمتلفتني ،األرض حتب أن تطيش لتصطدم بالزهرة وهتلكنا مجي ًعا،
أيضا حتب
لكن قوة الطرد املركزية الناجتة عن دوراهنا حول الشمس متنعها من ذلك ،وهي ً
أن حتتضن املريخ من آن آلخر ،إال أن قوة جاذبية الشمس هلا ال تسمح!..
دائام يف حالتك
حني تتفكر يف صفات اهلل عز وجل وأفعاله بنا ،فإنك جتد
ً
تأرجحا ً
الشعور ّية بني اإلحساس بالتهديد واالطمئنان !..واجلمع بينهام عسري عمو ًما حني تتعامل
مع واحد من البرش له صفات ناقصة فيغلب عليه إما الشدة أو اللني ،أما مع اإلله فإن رمحته
كاملة وكذلك عزته ،هو حليم إىل أقىص درجة قد تتخيلها وأعىل من ذلك ،وإن عذابه شديد
إىل درجة ال يتحملها برش!..
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َ َََ َ ْ َ َ ْ
يثُ
نُاْل َ ِد ِ ُ
اللُنز ُلُأحس ُ
هذا التأرجح الشعوري يصفه اهلل عز وجل يف كتابه فيقولُ ﴿ :
َ
َ ً َ َ ً ََ َ َْ َ
ْ
َ
َ َ َْ َ َ
لُ
نُ َر َبه ُْمُث َُمُت ِليُُجلوده ُْمُ َُوقلوبه ُْمُإِ ُ
ينَُيش ْو ُ
اَل ُ
ِكتاباُمتشابِهاُمث ِ ُ
انُتقش ِعرُُ ِمنهُُجلودُُ ِ
ْ َ
الل﴾.
ِذك ُِرُ ُِ
إن املؤمن الكامل إيامنه يفَتض أن يصاب بقشعريرة حني يسمع آيات اهلل عز وجل
والتهديد الذي يملؤها ،إهنا قشعريرة حقيقية كتلك التي يصاب هبا جلدك حني يفاجئك
قط مذعور جيري نحوك يف فناء بيتكم املظلم يف ليل ساكن ..لكن ما أن تكمل سامع آيات
الكتاب احلكيم حتى يتم استبدال هذه القشعريرة بلني كامل واطمئنان نفيس هادئ كذلك
الذي تشعر به مع نسامت الصباح الدافئة والشمس املنرية وحركة الناس إىل أعامهلم بعد أن
قضيت ليلة سوداء مع رواية رعب بارعة قرأهتا وأنت تسكن يف البيت وحدك بدون سبب
واضح ..كل يشء عىل ما يرام ،احلياة هادئة وساكنة!..
حالتي الَتغيب
هذا الَتدد الشعوري وهذه القشعريرة املتقطعة تنقلك باستمرار بني
ْ
والَتهيب ،يبقيك هذا يف موضعك دون أن تطيش نحو اليمني أو الشامل ،وبنفس الطريقة
التي تبقى فيها األشياء حني يؤثر عليها قوتان متضادتان يف االجتاه متساويتان يف القوة!..
ً
وعقال واستيعا ًبا حلقائق الوجود ..أنت يف هذه احلالة ال
أنت يف هذه احلالة أكثر اتزانًا
يتشوي) إياه ،وال يغلب عليك املرح البوهيمي ا ّ
يغلب عليك اليأس العدمي (الن ر
ملنحل،
أنت تشعر باخلوف من أن تضيع حياتك يف االجتاه اخلاطيء ،وتشعر باألمل لكونك تدرك
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أن هناك ً
أصال اجتاه صحيح !..أنت يف هذه احلالة أقرب ما تكون هلل عز وجل! حني حتب
يغرك حبه!
أن ختاف منه ،ثم ختاف من أن ّ

يف الواليات املتحدة نوع من اإلعدام بالـ  Lethal Injectionأي احلقن القاتل ،عن
طريق جمموعة من األدوية أغلبها منومات تُدخل املعدوم يف النوم الذي ال يستيقظ منه..
املشكلة أين سمعت أحدهم يذكر أن القائمني عليه يقومون بمسح ذراعه ً
أوال بالكحول
قبل تركيب (الكانيوال) القاتلة !..مل أصدق يف البداية ولكني وجدت هذا الكالم مو ّث ًقا
بالفعل عىل ويكيبديا !..وظيفة الكحول يف احلقن الطبي عمو ًما هو تطهري اجللد من
البكترييا حتى ال يصاب املريض بالعدوى ،واآلن ختيل كمية السخرية يف أن حتمي الرجل
الذي تقوم بقتله اآلن من أن يصاب بالعدوى أثناء العملية!..
التفسري النفيس الوحيد الذي وجدته هلذه املفارقة هو اهلوس البرشي العتيد بالـ (اخلطة
فَت رضة) ..دون أن نكَتث أن هذه اخلطة قد تكون سخيفة جدً ا يف وقت ما ،أو ال معنى
ا ُمل ر
هلا يف موقف بعينه ..طاملا األمر يسري وفق اخلطة فال بأس !..البد من أن تبدأ انتقادك
ألحدهم بـ (مع احَتامي لفالن) حتى لو كان مضمون كالمك هو الرشح ملاذا هذا الفالن
غري حمَتم ً
أصال !..والبد من رشاء (طقم الصيني) قبل الزواج ،والبد من أن تقسم
العروس ألمها بعد ذلك أهنا لن تستخدمه أبدً ا إال يف املرات القليلة التي تأيت فيها ملكة
أيضا من (الل ّبانة) يف طقم الشاي ،برغم أين مل يقدم يل
بريطانيا إىل بيتها للعشاء !..البد ً
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طوال حيايت الشاي بجانب الل ّبانة يف أي بيت أزوره !..فالبد إذن أن امللكة إليزابيث
املحظوظة هي من تنال وحدها هذا الرشف!..
اخلطط املفَتضة ليست منطقية عىل اإلطالق ،واملشكلة احلقيقية معها هي أنه باإلضافة
إيل اخلطط العامة ،فإن كل إنسان لديه جمموعة خاصة به منها ،سيترصف هو وحياكمك أنت
بنا ًء عليها ،وحني تتعجب من غياب ضمريه يف هذا الفعل الرشير أو ذاك ستفطن إىل أن
ضمريه قائم كله عىل أساس خططه املفَتضة .والتي معظمها جمهول لديك باملناسبة!..
لذا فاإلسالم قد ّ
حذر من أهم وأخطر أنواع هذه اخلطط املفَتضة وسامها( :اهلوى)..
وبني لك كيف أنه يدفعك إىل االعتقاد بأن كل أحكامك عىل أفعالك وعىل أفعال الناس
ّ
رائعة للغاية !..وكيف أنه يؤدي بك إىل اإلرصار عىل السقوط يف بركة الوحل بينام عىل
وجهك ابتسامة بلهاء.
ويف طريقة التخلص منه ،مل يطالبك بأن تتخلص منه !..ألن هذا ضد الطبع البرشي
ً
دائام ،لنا تفضيالت وافَتاضات ،وخمططات ومنطلقات ،ومقاييس
أصال ،سأظل أنا وأنت ً
خاصة نحاكم هبا أنفسنا وغرينا ،لن نستطيع أبدً ا أن نقتل كل خططنا املفَتضة ..
ولكن اإلسالم يطالبك بأن تنزل من عليائك ،وأن تنزل عن ذلك العرش الذهني الذي
نصبه كل واحد منا يف ذهنه فوق الناس مجي ًعا ثم تر ّبع عليه ،تنزل من هذا العرش املز ّيف
وتتخىل عن السلطة ،وترىض بأن تنقاد بذلك الرشع !..يطالبك بأن تعيد برجمة مجيع
خططك حتى(تتبع) هذا (الكود) اجلديد ..يطالبك بأن تتحمل آالم فعل كل هذا ،وبأن
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يصري هذا األمل بعد ذلك عندك لذة !..يطالبك بأن حتقق مراد النبي ﷺ منك حني قال:
"الر ُي ْؤم ُن رأ رحدُ ك ُْم رحتى ريك ر
ُون رهوا ُه رت رب رع ًا رملا ج ْئ ُت به"!..

فضل
اليابانيون يرون أن املرأة اجلميلة ال بد أن تكون دقيقة القدمني وض ّيقة اخلطى ،و ُي ّ
أن تكون قصرية القامة ..األمريك ّيون خيتلفون يف الرأي بشدة ،فاملرأة اجلميلة لدهيم طويلة
القامة وشقراء ..ومعنى هذا أن املرأة األمريكية اجلميلة لن تساوي أربعة جنيهات يف دول
وسط وجنوب أفريقيا الذين يعتربون صفار الشعر عي ًبا أو عقا ًبا إهل ًيا ،يف املقابل هم يعشقون
املرأة شديدة سواد البرشة التي تدل عىل مجال أصيل املنشأ ،وعرق شديد الصفاء..
اإلسكيمو لن يبالوا بكل هذه األشياء ألن أصل اجلامل عندهم يف الرائحة!..
مل نتفق عىل مواصفات تفصيل ّية واضحة للجامل إذن ..املسألة نسب ّية يف معظم هذه
التفصيالت..
باملثل يمكنك أن جتد مواصفات (الظرافة) ختتلف من ثقافة ألخرى ،السينام األملانية
ّ
واملشخصايت املرصي..
الصامتة ،والـ (سيت كوم) األمريكي ،والـ (ستاند أب) الربيطاين،
كل هذه وسائل قد جادت هبا املخ ّيلة البرش ّية إلضحاك الناس ..اختالف الثقافات ال يعني
أيضا يعني االختالف الكبري يف الوسيلة
فقط اختالف (اخللف ّية) املفَتضة للنكتة ،ولكن ً

38

املفضلة لتل ّقيها ..مرة أخرى نتعامل مع مسألة كنا نظن أهنا عامل ّية الذوق ثم تبني أهنا نسبية
ّ
متا ًما!..
العديد من األشياء التي تعتربها مقاييس عامة ومتفق عليها لألشياء يتبني لك ببعض
التأمل أهنا يف احلقيقة عامة فقط يف املحيط الذي حولك..
بينام بالفعل قيم احلرية والصدق والوفاء والعدالة والعطف عىل الفقري واإلحسان إىل
الناس هي قيم مشَتكة متا ًما بني مجيع البرش ،إهنا شفرة مكتوبة بعناية يسري عليها كل هؤالء
دون خالف يذكر..
فيمكن أن يشكك بعض الذين نكّسوا فطرهتم يف أي يشء ،يمكنهم أن يقنعوا الناس
بعبادة الفئران كام يفعل كهنة معبد (كارنيامتا) ..أو بأن يقتلوا أنفسهم إلنقاذ البرشية وجلب
التوازن للعامل كام يدّ عي أنصار الـ  ، Euthansiaأو بأنه ال توجد مشكلة يف أن نقوم
بإخصاء ضعاف العقول والفقراء واألغبياء من أجل مستقبل أفضل للبرشية كام يزعم
أنصار اليوجينيا ..أو بأنه جيب عليك أن تَتك منزلك وأرستك وتعيش يف الشوارع
وتتعاطى املخدرات كام يؤمن اهليبيز..
وبرغم هذه القدرة اهلائلة من البرش عىل إفساد كل يشء مجيل ،إال أن أحدً ا من هؤالء
لن جيرؤ عىل أن يشكك ً
مثال يف قيمة العدل بمعناه املطلق ،أو يدّ عي أن علينا أن نكون
ظاملني !..مهام بلغت غرابة معتقداهتم ،ال يمكنهم أن يتم ّلصوا من هذه القيمة ً
مثال التي
أخربنا القرآن عن أن اهلل عز وجل قد جعلها سائد ًة يف األرض يوم خلقها !..كام قال
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زي َُ َ َ َ ْ َ ْ
﴿و َ
اء َ
ْ َ
اُو َو َض َعُالْم َ
ُر َف َع َه َ
الس َم َ
سبحانه وتعاىلَ :
ان﴾ !..ومثلها قيم
ِ
ان * ألُتطغو ِ
اُِفُال ِمزي ِ
احلق واإلحسان واخلريية املطلقة والرمحة بالضعيف وأداء األمانة وإتقان العمل.
يمكنك أن تتخيل إذن أمهية هذه القيم عند اهلل عز وجل حتى جيعل أكوادها حمم ّية هبذه
الطريقة وهبذا التنزيه عن أذواق العابثني حني خلق اهلل األرض وما عليها!..

رأيت شا ًبا يرتدي كنزة صيفية قصرية األكامم يف الربد القارص ..يف احلقيقة ليس لدي
ُ
مشكلة مع هذا فأنا أؤمن باحلرية الشخصية ،لكن املشكلة أنه كان يبدو سعيدً ا جدً ا
بنفسه !..إذن أنت ال تشعر بالربد .أين اإلنجاز؟! هذا يعني عىل األرجح أن أعصابك
احلسية ليست عىل ما يرام ،أو أنك مش ّبع بمواد كياموية معينة.
أحيانًا أشعر أن اإلنسان كائن دخيل عىل بقية الكائنات يف الكوكب ،كل الكائنات من
حوله تتأقلم متا ًما مع ظروفها ،بينام نحن نحتاج إىل الكثري من الضبط والتغيري !..فأنت ترى
الدبة القطبية تعيش يف درجات حرارة أسطورية دون أن حتتاج إىل معطف صويف أو جورب
شتوي من (قوطونيل) ..وترى الثعلب االستوائي يعيش يف مناخ جمرم يف حرارته دون أن
تبدو عليه أعراض الـ (فرهدة) التي نراها عىل أوجه الناس يف (أتوبيسات) شهر يونيو!..
وبالطبع مل ُجت ّرب سمكة القرش أي أطعمة أخرى بخالف الـ (يس فود) دون أن تشعر بأهنا
بحاجة إىل كوب شاي أو حلوى جيالتينية ما لتغيري مذاق الفم!..
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أظن واهلل أعلم أن البكترييا ال تُصاب باالهنيار العصبي ،وأن رصصور احلقل ال يشعر
بالوحدة وبأنه ال أحد يفهمه يف العامل !..أحسب كذلك أن إجراءات الزواج بني عصافري
الكناريا ال تشتمل عىل زيارة (دمياط) وال دهانات (يوتن).
دائام هناك يشء ما
الفكرة أننا كبرش نعاين من (االحتياج) أكثر بكثري من أي كائن آخرً ،
نحتاجه كي نبقى عىل قيد احلياة ،ثم هناك أشياء أخرى نحتاجها حتى نشعر بكامل الرفاهية
التي نحتاج إليها ،وعندما تُل ّبى كل رغباتنا نقوم بابتكار عادات وحاجات جديدة ،ونبكي
نحصلها!..
عندما ال ّ
هذا يتفق فيه اجلميع باملناسبة ،فصاحب أعىل شهادة علمية يف الفيزياء التجريبية حيتاج
إىل سخان ماء يف محامه ،وصاحب النصيب األكرب يف أسهم سلسلة مطاعم (ماكدونالدز)
مالحة) عىل سفرتهًّ ،
حيتاج إىل ( ّ
وكال من (بوتني) و(مرييكل) حيتاج إىل صديق أو حبيب
حتى حيتفظ بمستويات الدوبامني والسريوتونني الالزمة كي ال ُيصاب باكتئاب حاد..
إذن من بني سكان األرض نحن األحوج واألنقص واألضعف !..نحن أكثر الكائنات
امتالكًا خللل واضح يف ملكيتها ألنفسها !..لو كان أذكى كائن يف األرض بكل هذه املسكنة
وقلة احليلة ،فنحن نعيش إذن يف غابة مليئة بالكائنات املسكينة غري املسيطرة ،وأشدهم
غرورا !..هذا وحده كفيل بشعورك بوجود إله فوقك
مسكن ًة هو  -يا للعجب  -أكثرهم
ً
َ
يَ َْ
َ يَ ْ َ َ
ََْ َ
اْل ْرضُُ َو َمنُف َ
َلُ
لُأف ُ
للُقُ ُ
ونُ ِ ُِ
ونُ* َسيَقول ُ
يهاُ ِإنُكنت ُْمُتعلم ُ
نُ
كام قال اهلل تعاىل﴿ :قلُل ِم ُِ
ِ
َ َ يَ َ
تذكرون﴾..؟!
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تشعر باهلل جدً ا وتتذكره ح ًقا عندما تتأكد من أنك ال تعلم أي عنوان سكن لكائن يملك
أمر نفسه ً
فضال عن أن يملك األرض ومن فيها !..حينها تفهم أن هناك إله مالك ..إله
مترصف يف ملكه ..إله ليس لنا أن نحاسبه أو نراقبه ،بل نسجد ونذل ونخضع له ..ونعبده
طوال عمرنا يف خوف ورهبة منه ،ونموت ونحن نوقن أننا مل نعبده حق عبادته ..
تطو ًعا منا أو ً
فضال ..بل ألنه ليس لدينا خيار آخر!..
ال نفعل ذلك ّ

مل تكن يل باألستاذ حممد املرصي عالقة قوية خاصة ،يف أثناء حياته رمحه اهلل كنت كلام
تذكرته تذكرت عتابه يل عىل خطأ علمي أو لغوي وقعت به عقب أحد الدروس يف املسجد،
مل تكن هناك أبدً ا ضغينة ،ولكن لسبب ما كانت هذه أقوى ذكريايت له.
كثريا ،ربام أكثر بكثري
عندما تُويف رمحه اهلل يف ّ
حجه يف حادث منى  2015رصت أتذكره ً
مما حيتمله املنطق الريايض بالنسبة ملدى عالقتي به ،أتذكر هذه املرة تفاصيل أكثر كنت قد
نسيتها ،عندما كان يوزع (بواكي) البسكويت عىل زمالء حييى ابنه يف املدرسة اإلعدادية
وأنا منهم طب ًعا ،وعندما أهبرين بالكوب الفخاري السحري الذي يتلون حني تضع أي يشء
ساخن به ،وعندما كان يغرق اجلميع بتفاحه األمحر بعد القيام يف رمضان.
كنت أقرأ لعامل وراثة مرصي وأعجبني أسلوبه للغاية ولكني كنت أنتقده يف كثري من
ُ
األشياء ،وعندما أهنيت له أول كتاب قرأت سريته الذاتية فوجدت أنه قد مات يف 2006
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إثر إصابته بجلطة خمية حني كان يشاهد صور موتى أطفال لبنان بعد القصف اإلرسائييل
إياه !..كم واحدً ا تعرفهم قد قتله وبشكل حقيقي ً
فعال حزنه عىل األطفال..؟! فلام بدأت
كثري من اختالفايت معه.
أقرأ له كتابه الثاين كنت أشعر أين أقرأ جلدي ،مل أعد أتضايق ً
نفس ما حيدث حني أتذكر صديق طفولتي :معتز ،والشهري بـ موزة ،فقبل موته مل أكن
أتذكر له إال أنه مل يمرر يل الكرة ّ
قط يف املباريات ..بينام بعد موته تذكرت كم كانت أسنانه
املف ّلجة مجيلة حني كان يضحك.
رشا قط !..هكذا ينظر معظمنا
األموات طيبون ،األموات رائعون ،األموات مل يفعلوا لنا ً
هلم ،هكذا نؤمن وهكذا نفكر ،ويف اللحظة التي قد ننسى فيها أو نتناسى معظم وصايا النبي
ﷺ ،فإننا ال ننسى بسهولة أن نذكر حماسن موتانا ..عليك أن تكون أغلظ قل ًبا مما تتخيل
حتى تستطيع بسهولة أن تكره ً
رجال قد مات طي ًبا.
ملاذا حيدث ذلك؟ هل ألهنم لن يؤذوننا ثاني ًة؟ أم ألننا نشعر بالشفقة حلاهلم؟ أم أننا
ببساطة نشتاق هلم؟! أظن أن السبب األكرب أننا أغلقنا آخر صفحة من كتاهبم وأخذنا يف
النظر بعني الطائر عىل ما تركوه لنا فوجدنا أنه مجيل ..مثل القمر الذي نتغنى بحسنه ولو
حلفر والصخور ..مثل البحر الذي نعشق أمواجه ولو كنا بداخله
اقَتبنا منه لوجدناه ملي ًئا با ُ
لوجدناها مليئة بمخلفات األسامك وبقايا الطحالب..
نحب األموات ألننا نظرنا حلياهتم بشكل مكتمل فوجدناها طيبة رائعة مجيلة ،أغلفنا
الكتاب فوجدناه برا ًقا ملونًا سميكًا ذا رائحة طيبة ،ومل نعد نرى (شخابيط) األطفال وبقع
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القهوة املوجودة تقري ًبا يف كل صفحة منه ..لو فعلنا ذلك مع الناس مجي ًعا قبل أن نفقدهم،
لو عاملنا اجلميع بنفس املنطق ونظرنا إىل أفعاهلم بشكل مجعي متكامل ،لو طبقنا فيهم قول
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رآ رخ رر" ،لو اعتدنا أن نداوم عىل النظر إىل غالف الكتاب قبل صفحاته ،وإىل مجال بياض
ورقه قبل بقعاته ،لربام حينها ننظر إىل أحدهم يف حياته فنتذكر كم هي ابتسامته مرشقة ،كم
هو حنانه جارف ،كم كانت شهي ًة تلك التفاحة احلمراء التي أخرجها لنا يف إحدى ليايل
رمضان!..

القرود يف خمتربات البيولوجيا والوحوش يف السريك وحتى األطفال يف سنني الَتبية
األوىل يتم توجيه سلوكهم وترصفاهتم وتوجهاهتم العامة عن طريق التشجيع يف اجتاه
واحد ،بحيث حيصل عىل تقدير ومكافأة حني يقوم بالفعل املطلوب يف صورة موزة أو قطعة
حلم أو بعض احللوى.
ومن حسن وسوء احلظ فهذه طبيعة نفسية يف اإلنسان تصاحبه حتى بعد أن يبلغ من
العمر السنني الكثرية ،فإعجاب من حوله بسلوك ما جيعله ال يتوقف عن فعله ويستمر يف
سلوك األفعال املشاهبة ،لذلك جتد صديقك (األ ّالش) لن يتوقف عن هذا النوع من املزاح
أبدً ا طاملا يسمع الضحكات مهام أكد له اجلميع أهنا ضحكات استخفاف ،وصديقك املتعامل
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لن يتوقف عن ادعاء الثقافة طاملا وجد نظرات االنبهار برغم علمه بأهنم ينبهرون بشخص
مزيف!..
اإلعجابات املادية واملعنوية من الناس الذين حييطون بك تعني أنك تندمج مع من
حولك ،ونحن خملوقون عىل حب االندماج والتآلف وقبول اآلخرين لنا.
هذه هي الطريقة النفسية التي خلقها اهلل عز وجل لإلنسان كي يتوافق ويتشابه اجتامع ًيا
مع من حوله ،فيمكننا هبا أن نصبح شعو ًبا وقبائل لنتعارفً ،
بدال من أن نصبح متنافرين
عىل قدر مزعج من االختالف.
وككل دواء له أعراضه اجلانبية ،وككل اسَتاتيجية هلا خماطرها اخلاصة ،فإن هذه احلاجة
النفسية املوجودة لدى اجلميع حتتاج منك إىل تركيب مكابح (فرامل) خاصة متنعها من أن
تقودك إىل اجتاه يرغب به اآلخرون وال ترغب به أنت!..
مكابح متنعك من أن تشعر بالرضا عن نفسك فقط ألن اآلخرين راضون ،أو أن تشعر
باخلجل فقط ألنك خالفتهم يف أمر أو أمرين.
ََ ََ
َ َ
ون ُإُِنُكُنتُمُ
مُو ُ
َُافُوهُ ُ
َل ُ
مكابح كتلك التي أمرنا هيا اهلل عز وجل حني قالُ ﴿ :ف ُ
خافُ ِ
ي﴾ُأو كتلك التي ذكرنا هبا النبي ﷺ حني ّ
حذرنا من أن نكون إ ّمعة حتسن حني حيسن
مُؤ ُِم ُِن َُ
الناس وتيسء إن أساؤوا.
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خصوصا إذا أحطنا أنفسنا بالنوع
وككل مكابح ،ال نقوم بتشغيلها إال عند احلاجة،
ً
الصحيح من البرش ،إذ إن توجيه الناس من حولنا لسلوكنا هو الوسيلة األرسع ألن نصبح
أفضل.
ال نحتاج إىل هذه املكابح يف كل حني إذن ،ولكن نحتاج إليها فقط حني نشعر أن هويتنا
نتعرف عىل أنفسنا بسهولة ،حني نفطن إىل
يتم رسقتها منّا أو تزييفها ،حني نشعر أننا مل نعد ّ
أن السبب الذي أوصلنا إىل هذا الشاطئ ليس هو إبرة بوصلتنا الشخصية ولكن ألنه كان
طري ًقا أيرس يف اإلبحار وأقل يف املقاومة وأرسع يف االندماج!..
دائام وأبدً ا ستظل من أكرب التحديات التي ستواجهك يف احلياة أن تدخل إليها
لذلك ً
وخترج منها إنسانًا أفضل ،ثم ال تكون بعد ذلك إال نفسك!..

مشكلة الطب عندما ُيقرأ بالعربية أنك تتعرف عىل ترمجة الكلامت الالتينية األنيقة التي
كانت متأل كتب الترشيح لتكتشف أهنا يف األصل ليست هبذه األناقة !..فتجد أن مخ
اإلنسان ً
مثال فيه البصلة  Myelencephalonوالصنوبر  Pineal bodyواللوزة
 .. Amygdalaاللوزة والبصلة والصنوبر توحي أنك يف الواقع يف حمل بقالة!..
أصغر األعضاء املذكورة ،وهي األميجداال ،مسئولة وظيف ًيا عن شعورك باهللع
ً
وحشا يف غرفة املعيشة املظلمة له
واالضطراب !..وهي السبب يف كون املرأة جتد أحيانًا
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جسم كروي وثالثة أذرع وصوت خوار ،فتفزع وترصخ قبل أن تدرك بعد أجزاء من الثانية
أن هذا ابنها احلبيب الذي يرشب املياه الغازية ويتجشأ وهو حيك بطنه العمالق!..
هذا ألن األميجداال وصلتها املعلومات مرتني ،مرة بشكل رسيع وغري دقيق عرب املهاد
ّ
املخي ،ومرة بشكل أبطأ وأكثر دقة عن طريق قرشة املخ األكثر اتزانًا وهدو ًءا واستيعا ًبا
للموقف ..فاألميجداال تدرك أنك يف موقف خطر اآلن وبناء عليه تتخذ وضع ّية اهلروب
الترصف ،حتى أهنا ختاف قبل أن تدرك ما هذا الذي ختاف منه !..هذه احلساسية املفرطة
أو
ّ
من األميجداال حتمينا من أدنى احتاملية ألن نتأ ّذى عىل حني غفلة.
غري أن هذا غري كاف يف احلامية ،فلو الحظت لوجدت أننا ال نعيش فوق الشجر ،حيث
دائام ،بل هناك خوف البد لك أن تتعلمه !..البد لك أن
اخلطر ال ُيشَتط أن يكون غريز ًّيا ً
تفهم أن الكهرباء مؤذية قد تقتلك ،وأن الرسوب يف االمتحان قد يتسبب يف ضياع عام من
متلعثام .هناك من
بدو رت أمامهم
عمرك ،وأن مجهور املستمعني قد يلفظك بعد ذلك إن ْ
ً
اخلوف ما هو مهم لنا أن نتعلم أن نشعر به !..هذا رضوري لنا حتى ال نتأ ّذى -وبرغم
وعينا باملوقف -عن جهل من أن هذا أو ذاك قد يؤذي .ومرة أخرى فاألميجداال هي
أيضا ،عن تع ّلم واكتساب اخلوف بواسطة بروتني (ببتايد املفرز من
املسئولة عن هذا ً
اجلاسَتين) ..GRP :
أيضا يف قلق غري
ولكن عملية تعلم اخلوف التي كان الغرض منها احلامية لربام تسببت ً
أيضا ما نحتاج إىل أن ننساه ،فأنت
مربر ،أو هلع زائد عن احلد !..حتى اخلوف الغريزي منه ً
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مفطور عىل اخلوف من ذوات األنياب ،لكن حتتاج إىل أن تتعلم أال ختاف من الكلب الذي
دائام له ..لذلك خلق اهلل عز وجل لنا وسيلة لنسيان
رغام عنك  -مدخل بيتكم سكنًا ً
اختذ ً -
اخلوف ..شفرة كمبيوتر متحي تركيبة العواطف املع ّقدة التي تسببت يف هذا القلق ..ومرة
ثالثة أودع اهلل عز وجل هذا الرس يف األميجداال ،ويف مستقبالت  NMDAاخلاصة هبا!..
إ ًذا اللوزة الصغرية املوجودة يف منطقة ما من خمك تقوم بحاميتك جسد ًيا واجتامع ًيا
ونفسي ًا دون أن تشعر !..تقوم باملحافظة عليك من أقل األخطار ،وتعلمك ما هي هذه
األخطار ،وجتعلك تنسى اخلوف من األخطار الزائفة !..نوع من الرعاية ال تراه ،ولكنه
قريب منك جدً ا !..رعاية تصلح كمثال عىل رعاية اهلل عز وجل لنا ،تصلح كدليل عىل أنه
َََ ْ َ ََْ ْ َ َ
انُ
نس ُ
اْل
مل هيملنا ،تصلح كتذكري دائم لنا بمدى قربه منا سبحانه القائل﴿ :ولق ُد ُخلق ُنا ُ ِ
َ َْ ََْ َْ ْ َ ْ ْ
ََْ
َْ
يد﴾..
لُال َو ِر ُِ
نُحب ُِ
َونعلمُُ َماُت َو ْس ِوسُُبِ ُِهُنفسهُُوَننُُأقربُُإَِل ُِهُ ِم ُ

القس اإلنجليزي (توماس روبرت مالتوس) كتابه الشهري :مقالة
يف عام  1798نرش ّ
عن السكان ،قال مالتوس أن أعداد السكان تتزايد يف العامل بشكل رأيس ،بينام تتزايد الرقعة
ثم –حسب مالتوس– سيأيت عىل البرش زمان يتقاتلون فيه
املزروعة فيه بشكل أفقي ،ومن ّ
من أجل لقمة العيش .كالم مجيل ،غري أن مالتوس كان خمط ًئا يف ثالثة أشياء.
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أول هذه األخطاء أنه أساء تقدير القدرة االستيعابية لألرض ،فحسب مالتوس ً
مثال ال
يمكن أن تستوعب اجلزيرة الربيطانية أكثر من عرشين مليون إنسان ..بينام بعد صدور كتابه
بمئة ومخسني عا ًما استوعبت اجلزيرة الربيطانية ثالثة أضعاف هذا العدد..
اخلطأ الثاين كان االفَتاض القائم عىل أنه طاملا نحن نزداد يف العدد اآلن فسنظل نزداد
بعضا !..علامء اإلحصاء اآلن يتحدثون عن نظرية بديلة،
إىل ما ال هناية حتى يأكل بعضنا ً
انخفاضا شديدً ا حدث
فكام يقول عامل اإلحصاء السويدي (هانز روزلينج) فإن هناك
ً
بالفعل يف أعداد املواليد منذ  ،1980والسبب الذي جيعلنا ال نشعر هبذا االنخفاض ،بل
يسمى بالفجوة اإلحاللية الكربى ،وسببها انخفاض
نشعر بالزيادة ،أننا نعيش اآلن ما ّ
ثم يغلب الظن
معدل الوفيات ..وهذا سيؤدي بنا إىل الوصول إىل رقم عرشة مليارات ومن ّ
أن عدد البرشية سيثبت ويتوازن تقري ًبا عىل ذلك خالل الثالثني سنة القادمة.
عىل أن اخلطأ األكرب الذي وقع فيه مالتوس يف توقعاته ،أنه توقع الزيادة الغذائية ستكون
بطيئة خطية تزداد بشكل أفقي فقط رغم أن التطور الكبري الذي حدث يف التكنولوجيا
احليوية واهلندسة الوراثية فيام يعرف باسم الثورة الزراع ّية أتاح للبرشية أن حيصلوا عىل
أضعاف اإلنتاج الغذائي من نفس املساحة الزراعية!..
عىل سبيل املثال اجتاحت أيرلندا يف أربعينيات القرن التاسع عرش جماعة رهيبة كان
فطرا أصاب البطاطس بـ (اللفحة) ،هذه املجاعة ُعرفت باسم (جماعة البطاطس)،
سببها أن ً
نتج عن هذه املجاعة موت مليون أيرلندي وهتجري مليون آخر !..أي فقدت ربع سكاهنا
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مرة واحدة ..وتسبب هذا يف تغيري فاصل يف تاريخ أيرلندا ،بسبب هذه اللفحة !..بينام متكن
مؤخرا باستخدام (البيوتكنولوجي) من أن ينقلوا جينًا من الربسيم إىل البطاطس
العلامء
ً
جيعلها مقاومة هلذا الفطر ،وهكذا تم ببساطة احلفاظ عىل املحصول !..هذه جتربة شبيهة
بنقل اجلينات املسئولة عن تكوين (البيتاكاروتني) إىل األرز فيجعله غن ًيا بفيتامني أ مما يكفي
لتحصني الكثري من أطفال دول العامل الثالث من العمى ..وهذا غري التهجني الطبيعي الذي
جعلنا نتعرف عىل ساللة القمح الصلد ً
مثال (الذي تفصل منه قشوره بسهولة والذي يصنع
منه املكرونة) ،ثم هتجني آخر نتج عنه قمح اخلبز العادي الذي نأكله ويعطي لعجينة القمح
اخلصائص املتفردة فنصنع منه املخبوزات.
عندما وصل العامل إىل حدود فوضو ّية يف ظنهم اكتشفوا أهنم كانوا فقط عىل أعتاب طفرة
أقره اهلل عز وجل عىل هذه األرض ..هذا التوازن الذي
جديدة من التوازن اإلهلي الذي ّ
يتغلغل كل يشء يف هذه احلياة بد ًءا بأعداد األحياء واألموات عىل األرض وقابل ّيتها
َ ً َ َْ ً َْ ً
َْ َ
ََ َْ
اء ُ َُوأم َواتا﴾ ..وانتها ًء بالتوازن
الستيعاب الناس مجي ًعا﴿ :أل ْم َُن َع ِل ُاْل ْرض ُ ِكفاتاُ* ُأحي
ََََْْ َ ْ ل
كُ َ ْ
ون﴾!..
َش ُِءُ َم ْوز ُِ
نُ ُ
يف كميات النباتات والزروع﴿ :وأنبتناُ ِفيهاُ ِم ُ

اإلنسان األحب إىل قلبك سوف يموت ،واجلامل النارض يف وجه حبيبتك سوف يذبل،
والعزيمة املتقدة بداخلك قد تنكرس قري ًبا مع موجة فشل أكرب من قدرتك عىل الثبات.
رباقة سوف تبىل ألواهنا ،األلوان يف حد ذاهتا خدعة من الضوء الذي هو
مالبسك اجلديدة ال ّ
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يف حقيقته أبيض ،اللون األبيض سوف يتلوث بذنوب الصدّ يقني .الصدق سوف تنساه مع
خطايا الزمان ،والزمان سوف يتبدل وسوف يبدلك معه .احلياة سوف ختدعك جمد ًدا،
واخلدع لن تكون هبذه املهارة .مهاراتك أقل يف احلقيقة من أحالمك ،أحالمك قد تنحرص
يف حلم واحد من شدة يأسك ،وهذا احللم الواحد قد ال يتحقق أبدً ا ،وحني تبكي قد يطلب
منك الناس أن ختفض صوت بكائك ألن هبم ما يكفيهم.
املحرمات سوف تصبح أكثر لذة مع إيامنك
املحرمةّ ،
براءتك سوف تتلوث مع األماين ّ
الضعيف ،الضعف سوف يصل إىل صحة والديك ،وحني تتناقص أيام صحتهام سوف
تدرك أن كل ما مررت به من األحزان مل يكن شي ًئا ،وأن احلزن األكرب سوف يبدأ بعد قليل.
عىل عتبات املستشفيات سوف متوت أمانيك الصغرية ،عىل أبواب املقابر سوف تتوارى يف
خجل كل أحزانك التافهة ،والتفاهة يف حد ذاهتا سوف تفقد معناها .املعاين سوف تدور
حول رأسك لألبد عاجزة عن الدخول ،عاجزة عن اخلروج .سوف تقيض بقية عمرك عىل
حدود املادة واملعنى ،ليس لديك من املادة ما يكفي كي تنغمس فيها ،ليس لديك من املعنى
ما يكفي للزهد يف احلياة.
ربدها رياح املمكن القادمة من جهة مل تشملها اجلهات األربعة املعتادة،
احلامسة سوف ت ّ
واملمكن نفسه لربام يضيق مع األيام .األيام سوف متر إىل أن تنتهي ،النهاية سوف تأيت يف
آخر املطاف .املطاف متعب لقدميك ،قدماك سوف تؤملك يف آخر اليوم حني تعود إىل
رسيرك متع ًبا من عناء العمل ،والعمل لن ينتهي .النهاية لن تكون هناية سعيدة ،وال حتى
مفاجئة ،النهاية حرقتها مئات احلكايات من قبلك .حكايات أفراحك ستصبح مملة بعد
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فَتة ،وحكايات أحزانك سوف تصبح أكثر ً
ملال .امللل سوف يعتادك ثم حيبك ،احلب
دائام يف انتظارك.
سوف يعذبك ثم يموت ،املوت سوف يكون بعد كل هذا هناك ً
ال تُبال بالصغري من األشياء إذن ،ال تُبال بمن رمقك بنظرة استهزاء أو ألقى إليك تعلي ًقا
كثريا .ال تُبال بمدى رضاك
سخي ًفا يف حلظة كنت تتشكك فيها عن ذاتك ،ال تُبال بذاتك ً
عن نفسك ،أو بذكرياتك عن الفشل ،أو حجم انكساراتك هذا الصباح ،ال تُبال
باالنكسارات يف وسط روعة الصباح .ال تُبال باملواقف املحرجة التي تعرضت هلا باألمس،
أو باملواقف البطولية التي خضتها باألمس .ال تُبال بأي يشء حدث باألمس ،ال ُتبال بالغد
أيضا ،أتعلم؟ وال حتى باليوم! ال تُبال بالزمن وتقسيامته وأفعاله ،ال تُبال بظروف املكان
ً
والزمان واألحوال وال باملفعوالت املطلقة .ال تُبال بسعادتك قصرية العمر وال بأحزانك
عمرا .ال تُبال باألمل ،ال تُبال بالشفاء كذلك .ال تُبال باالنتصار ،ال ُتبال باهلزيمة،
األقرص ً
ال تُبال بأن تبالغ ،وال تُبال بأن تتقلل.
كن بسي ًطا يف حلظتك الصغرية هبدوء روحك الساكنة وبسمة من يعلم ّأال يشء يستحق
العبوس ألنه ال يشء يستحق االبتسامة!..

باستثناء الـ (السويش) ال أظن أن هناك أية كلامت يابانية أخرى نحفظها غري هريوشيام
وناجازاكي ،من ذا الذي مل يسمع عن قنابل أمريكا النووية..؟ التي مل يكن هلا داع فع ًال إال
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يلوح بالـ (سنجة) يف املطر ّية !..إهنا
فرض الرعب واهليمنة ،وبنفس منطق البلطجي الذي ّ
مائتي ألف ياباين.
زر ليتسبب بموت
ْ
اإلبادة الشنيعة التي قام هبا طيار أمريكي بضغطة ّ
غري أننا مل نسمع غال ًبا عن مدينة (نانجنج) الصينية التي اجتاحها اليابانيون أنفسهم
وقبل أعوام قليلة من تاريخ القنبلتني الشهريتني ،ليقوموا بقتل ثالثامئة ألف إنسان !..هذه
املرة كان القتل بالرصاص والسونكي حيث تتالقى عينك بعني قتالك دون أن تعبأ
خصوصا لو عرفت أهنا من أشهر املذابح التي ارتبطت
بذلك !..اجلريمة أبشع بال شك،
ً
باالغتصاب يف التاريخ ،حيث تم اغتصاب عرشين أل ًفا يف اليوم األول فقط.
احتفط التاريخ بمذبحة (نانجنغ) وغريها من مذابح اليابانيني يف سجالته املخف ّية حيث
ال يتذكرها أحد تقري ًبا ،وبنفس الطريقة التي احتفظ هبا بسجالت قتىل (ستالني) يف احلرب
العاملية الثانية التي فاقت ضعفي عدد قتىل (هتلر) ،لكن بالطبع الكل يعلم أن هتلر جمرم
حرب سافل قد نال جزاءه ،بينام ستالني استمر يف حكمه إىل أن مات عىل فراشه بجوار
زجاجات الفودكا وتشييعات املاليني من حمبيه بأعينهم الدامعة.
ماذا عن (ماو تيس تونج) الذي قتل ستني مليون إنسان من أجل إقامة الثورة الشيوعية
يف الصني..؟ مل ينل هذا الوغد جزاءه أبدً ا إىل أن مات !..وماذا عن جنكيز خان وهوالكو
وفالد ا ُملخوزق وكاليجوال ونريون ،وغريهم من معاتيه التاريخ الذين نرشوا الدماء يف كل
مكان ومات معظمهم عىل فراشه بسالم مل يعكّره عليهم أحد.
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التاريخ ال يرحم أحدً ا ً
فعال لكنه ال يامنع أحيانًا يف الواقع من أن يسجل كل يشء يف
غرفة مكتبه اخلاصة بسجالت باهتة ال ي ّطلع عليها أحد !..العدل  -ككل يشء يف هذه الدنيا
 ناقص بحق !..والذين يفلتون من العقاب أكثر من أن نحصيهم.يتسن لك أبدً ا االنتقام من ابن العميد الذي أخذ مكانك يف اجلامعة ،وال بائع الفاكهة
مل
ّ
سب أمك ثم الذ بالفرار!..
الذي باعك البطيخة البيضاء ،وال سائق سيارة األجرة الذي ّ
قتص أبدً ا من املسئول عن شهادة البكالوريوس التي حصل عليها ابنك دون أن يتعلم
مل ُي ّ
ح ًقا ،وال عن مياه النيل التي قتلت أباك بالفشل الكلوي ،وال عن دخان ّ
قش األرز الذي
شهرا يف صداقة دائمة مع السعال ..ولربام ال تستطيع أن ترى بعينيك
تقيض كل عام بسببه ً
هناية أي س ّفاح من حولك ،وما أكثر الس ّفاحني من حولك!..
مظامل الدنيا من حولنا بشعة ،ربام أبشع من أن يتحملها املرء يف كثري من األحيان !..إهنا
مرارة القهر ،ودموع احلرسة ،والرغبة العارمة يف االنتقام ،واحلاجة الصادقة للقصاص،
ونظرات العني املنكرسة يف صمت بليغ !..إنه جوع قارص ،وظمأ قاتل ..وككل ظمأ يف
الدنيا هناك ما يرويه ويشبعه ..هناك يف مكان ما ،أو زمان ما ،هناك عدل كامل ،هناك انتقام
َ َ َ َ ْ َ ْ ْ
َْْ َ َْ ي َ ْ
لُظل َُمُاَلَ ْو َُم﴾ ..ال ظلم
تُ ُ
سُبِماُكسب ُ
كُنف ِ ُ
جبار ،هناك قصاص نافذ﴿ !..اَلو ُمُُتزىُُ ُ

هناك ،يف ذلك اليوم!..
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امتألت الثقافة الشعبية الغربية بقصص ألواح التوراة ،وصارت مادة خصبة للخيال يف
نسج األساطري حوهلا ،نحن أمام الكتاب الوحيد الذي تواتر للبرش نزوله من السامء مكتو ًبا
كام هو ،هذه قدسية خاصة بالتأكيد.
حتدثوا عن أن هذه األلواح حتتوي أرسار املخلوقات األخرى الغيبية من غري البرش ،أو
أهنا حتدد بوضوح موعد القيامة ،وأنه ليس ألي أحد أن يقرأها.
ربام كانت من هذه املبالغات اخليالية ما وصل إلينا عن بعض التابعني من أخبار
بعريا وأنه مل يطلع عليها إال أربعة منهم
إرسائيلية واضحة أن هذه األلواح كانت تزن سبعني ً
موسى وعيسى عليهام السالم ..اهلل أعلم بحقيقة هذه األلواح ،إال أن أقل ما يمكن أن نتفق
عليها أهنا بالفعل مميّزة!..
مما ُذك رر لنا يف القرآن من ميزاهتا هي أهنا حتوي تفاصيل كل يشء ،كام قال عز وجل:
ََ َْ َ
َْْ
ْ ل َ ْ َْ َ ً ََْ ً
ل
ُك َ ْ
َُشءِ﴾ حتى قيل إهنا كانت
﴿وكتَبناَُل ُِِف ُاْلل َواحُِ ُ ِمن ُك َُش ِء ُمو ِعظة
ُوتف ِصيَل ُلِ
سبعة أجزاء ُرف رعت ستة منها ملا ألقاها موسى عليه السالم يف حلظة غضب حني رأى قومه
يعبدون ً
عجال سمينًا ملجرد أنه له خوار!..
قيل إن هذه األجزاء الستة املرفوعة كانت حتوي تفاصيل كل يشء ً
فعال ،وإنام بقي السبع
األخري فقط الذي حيوي املواعظ واألحكام ..عىل أن األرجح عند الكثري من علامء التفاسري
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أن هذا غري صحيح ،لقد ربقيرت ألواح التوراة كاملة مع موسى عليه السالم ،وكانت حتوي
تفاصيل كل يشء بالفعل كام ذكر القرآن ،ولكن ليس باملعنى املتبادر للذهن من كلمة (كل
يشء) ،بل املقصود كل ما ينفع بني إرسائيل من املواعظ واألحكام!..
أيضا ،بل وأكمل وأنفع ..اللهم
عىل هذا املعنى فالقرآن الذي بني أيدينا حيوي كل يشء ً
إال أنه قد يكون أقل يف تفاصيل تقرير األحكام التي جعل اهلل عز وجل لنا فيها ً
جماال
لالجتهاد يف أمة حممد ﷺ مل يكن موجو ًدا مثله عند بني إرسائيل ،وهذه رمحة إىل األمة التي
ستبقى حتى آخر الزمان بكل ما يشهده من تغريات وتطورات تستدعي االجتهاد
رسين..
وتستدعي األحكام الواسعة التي تدل عىل أن هذه األمة قد أوتيت مع كل عرس ُي ر
لذلك فتفاصيل القرآن أبعد ما تكون عن احلشو الفارغ واالهتاممات الدنيا !..كمثال
عىل ذلك انظر إىل قصص موسى عليه السالم 136 ..مرة هي عدد مرات ذكر اسم نبي اهلل
(موسى) عليه السالم يف القرآن ..ورد ذكره يف  34سورة من القرآن !..أي تقري ًبا ثلث سور
القرآن ..ومع ذلك أنت ال تستطيع أن تعرف إن كان له من اإلخوة أحد غري هارون وأخته
عام إذا كان
التي راقبته من بعيد ..ال تستطيع أن تعرف إن كان ُولدر له من األوالد أحد ،أو ّ
فقريا ..ال تستطيع أن تعرف ماذا كانت مهنته بعد أن خرج من مدين ،أو ماذا كان
غن ًيا أو ً
تزوج من النساء..
لباسه املفضل ،أو كم ّ
القرآن يعلمنا إذن أن نحرص عىل ما ينفعنا ،وأن اهلل حيب من األمور معاليها ويكره
سفاسفها ،وأنه من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه!..
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الربتقال واملطر والقدرة عىل لبس أي يشء متخلف حتت املعطف قبل اخلروج هي
األشياء الوحيدة التي أحبها يف الشتاء ..صحيح أن الربتقال قد تم نفخه بمواد كياموية
ظهرا بشكل
غامضة ،واألمطار تصل إلينا ملوثة بشكل مستفز ،والشمس تستعيد صحتها ً
مفاجئ فتجعلك تكره حياتك هبذا املعطف الثقيل والذي ال تستطيع خلعه ألنك تلبس
حتته أشياء متخلفة كام اتفقنا !..لكن يف اجلملة هذه األشياء الثالثة حمببة إىل نفيس ً
فعال..
وفيام عدا ذلك فأنا أكره بعنف كل ما يتعلق بالشتاء.
أيضا !..يف الواقع أنا أكره بدايات كل منهام حني تضطر إىل تغيري
غري أين أكره الصيف ً
أخريا !..تغري موعد نومك ،واستيقاظك،
أسلوب حياتك بالكامل بعد أن تعودت عليه ً
ومرشوبك املفضل ،واملالبس املعلقة وراء الباب.
ما يثري اإلعجاب ح ًقا أن كل هذه التغريات التي يضطر كل منا إىل صنعها بحياته كانت
نتاج تغري زاوية ميل أشعة الشمس عىل أحد نصفي الكرة األرضية !..فقط زاوية امليل
تصنع بنا كل هذا !..قانون واحد بسيط صغري أودعه اهلل عز وجل الكون وقت خلقه..
ولكنه يتحكم يف كل يشء يتعلق بك!..
عندما تسمع عن الراكب املسكني الذي غرقت به سفينته يف عرض البحر فامت ظم ًئا
عىل قطعة خشب طافية ،فتذكّر مدى قوة قانون مشاكس صغري كقانون الذوبان والذي
جعل ماليني األمتار املكعبة حوله من مياه البحر الذائب فيه امللح غري صاحلة إلرواء عطش
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من حيتاج إىل كوب واحد !..عندما ترى ممثلة كانت ختلب لب الرجال ،وقد بلغت من
العمر املئتني من السنني وقد صار وجهها خييف صغار السن وكبار السن ومتوسطي السن،
فتذكّر حينها مدى فاعلية وثبات قانون الشيخوخة الذي سنه اهلل تعاىل يف خلقه!..
حاول أن تلحظ بسمة قانون اجلاذبية املتشفية يف هاتفك اجلديد بعد هتشمه عىل
األرض ..أو تلحظ النظرات الرشيرة عىل وجه قانون القصور الذايت بعد أن تسبب لتوه يف
قتل شاب نيس حزام أمانه ..أو تلحظ روعة قانون الغليان يف كوب الشاي املمتع!..
تشَتك هذه القوانني وغريها يف أهنا ثابتة ال تتغري بالظروف ،وقوية ال تتأثر بالعواطف..
حمكمة يف الصنع ،وبسيطة يف الطبع ..لن تظلمك ولن حتابيك ،ألهنا ببساطة ال تعرفك
ً
أصال وال هتتم بك ..هي قوانني لطيفة وغري مؤذية إن تعلمت كيف تتعايش معها ،وخطرية
جدً ا وقاتلة إن قررت جتاهلها أو االستهانة هبا.
أيضا ثابتة وقوية
اجلميل أن سنن اهلل عز وجل يف رشعه وأمره تشبه سننه يف خلقه ..هي ً
نصح أبدً ا بتجاهلها !..الظامل لن هينأ ،والكاذب لن ينجو ..العايص يف شقاء،
وال تتغري وال ُي ر
والطائع يف أمن واهتداء ..عاق والديه سرياها يف أوالده ،والسارق سرياها يف بركة ماله..
صفرا!..
هدايات القرآن باقية ،وأنوار الصدقة ساطعة ،والداعي ال ُير رد ً
مئات القوانني يف رشع اهلل ويف خلقه ،ومجيعها ثابت ،ومجيعها بسيط ،ومجيعها حمفوظ!..
َ َ َ َ يَ
لُ
نُُت ُدُُل ِسن ِةُا ِ
لن تتبدل هذه السنن إىل يشء مغاير ،ولن تتحول إىل أناس آخرين﴿ !..فل ِ
َ ً
َ ً َ َ َ َ يَ
يَل﴾!..
لَُت ِو ُ
ت ِ
نُُتدُلِسن ِةُا ِ
بديَلُول ِ
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اختزلوا يا سيديت كل ما يف داخل رأسك من الفكر ،كل ما بروحك من األحالم ،كل ما
بنفسك من ترددات الظن واليقني وختبطات اخلوف والرسور ورصاعات الوحدة والزحام،
اختزلوا كل ذلك يف وجهك اجلميل ،ثم صنعوا منه واجه ًة لبيع سلعهم الرخيصة.
معجون أسناهنم عليه وجهك املبتسم ،مسحوق غسيلهم عليه وجهك املتعب بالغسيل،
ألبان أطفاهلم عليه وجهك وأنت أم ،ويف جانب الفتة دعاية ذلك الطبيب الباطني هناك
معنى يف دعايته إال جذب اهتامم املارة الذين حيبون النظر إىل وجوه
وجه كبري لك ليس له
ً
النساء اجلميالت!..
باملناسبة يا سيديت كم ممثلة سينام تعرفينها غري مجيلة؟ هل ترين يا سيديت يف كل هذه
الوجوه عىل الدعاية االستهالكية من وجه قبيح ،أو متوسط اجلامل ،أو ملئ بالبثور وحبوب
الشباب؟ هل رأيت عىل أحد صور الدعاية لرشكات املالبس صورة فتاة بدينة ،أو نحيفة،
أو فارعة الطول ،أو شديدة القرص؟
ال ،البد من أن يستخدموا صورة الوجه املالئكي واجلسد املثايل ونسب اجلسم املتوازنة
بإتقان .البد أن تشعري بالنقص يف حرضهتم إن مل تكوين مثل هؤالء النساء اجلميالت
ملثلهن!..
الاليت ال يأهبون إال
ّ
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لقد علموك يا سيديت أال ترضني عن نفسك ،أال حتبني وجهك غري املثايل ،أال تساحمني
جسدك غري الرشيق ،لقد علمك البرش أهنم ال يأهبون بجامل روحك بقدر حبهم للجامل
الذي يرونه هم منك.
رصت يف حالة يرثى هلا حينها ،خترجني إىل الشارع فنرى نحن كل هذه املحاوالت منك
إلظهار كل يشء مجيل لديك حتبني إظهاره ،لربام ال يتعلق األمر فقط بحب جذب أنظار
الشباب ،لربام ال يتعلق األمر فقط بحب إثارة غرية بقية الفتيات ،لربام أنت حتتاجني أن
تشعري بالكامل الذي تعلمت أن هذه هي طريقته الوحيدة.
البرش ظاملون ،البرش سطحيون ،البرش سينبذون من كان رزقها أضيق من مقاييسهم
اخلاصة ،وسيعيبون من كان جوهرها أمجل ما فيها.
البرش أغبياء يا سيديت.
اهلل عز وجل ليس مثلهم ،اهلل ال ينظر إىل وجوهنا وال إىل صورنا وال إىل أرقامنا عىل
امليزان ،اهلل عز وجل ينظر إىل ما نكونه نحن ح ًقا ،إىل تلك الكينونة العميقة التي نحملها
بداخلنا ونتحرس حني يرى الناس منا قبحنا ألننا نعلم أن ما نحن عليه ً
فعال أمجل مما يبدو
هلم ،ونقول :يا ليتهم يعلمون.
ولكن اهلل يعلم!..
اهلل يا سيديت أمجل منهم.
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مهام كان املركز الذي حيتله الطعام يف قلبك ،ومهام كان الرقم الذي يظهر لك عىل
ميزانك ،فإننا مجي ًعا وبال استثناء قد جربنا تلك اللحظة املريضة التي نتعرف فيها عىل لؤم
خلوت بطبق تشتهيه من
اجلوع ح ًقا ،ونعرف ملاذا أمجع الناس عىل تكفريه !..حينها لو ْ
تلوثها الضغائن ،والعشق
الطعام تذوق أمجل معاين احلب ..إهنا العاطفة الصافية التي مل ّ
قيسا خيجل من فشله.
املجنون الذي كان سيجعل ً
وبعد أن تنتهي املذبحة ،وتستلقي عىل األريكة بزاوية ْ 145لتساعد حجابك احلاجز
عىل القيام بعمله وإبقائك عىل قيد احلياة ..حينها البد أن تفكر يف عدد املاليني من البرش
الذين يعانون يف هذه اللحظة بالذات مما كنت تعاين منه قبل عدة دقائق !..وكم يا ترى
تكون نسبة من سيحصلون عىل مثل هذا الطبق العزيز من هؤالء..؟!
تكرب ً
قليال وتراقب يف سعادة مغتاظة ،أو حزن مستلذ ،زميلك الذي كان جيلس بجانبك
يف درس الكيمياء ،وهو يسري بجانب كائن منفوخ البطن ،وحيمل كائنًا آخر منفوخ اخلدود
أيضا تتأ ّثر وتتذ ّمرُ ،
وحتبرط
وأنت مل ترزق بأي يشء من هذا بعد ..فتسعد له وتغتبط ،ولكنك ً
رزقوا
وتتحرس !..جيعلك هذا تفكر يف حال الذين زاروا ساحل األربعني من العمر ،و ّملا ُي ر
ّ
بعد..
نوعا من األمل ،تفطن إىل حجم خزانة هذا األمل من حولك،
وهكذا ...يف كل مرة تذوق ً
تفطن إىل معنى جديد من معاين املعاناة ،وهي أن تعاين من كثرة ما تراه من املعاناة !..أن
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املبتلني فتشعر باحلزن حلزهنم ،وتتمنى لو كان بإمكانك أن تشَتي
ترى هذا وذاك من
ْ
فرحتهم بكل ما متلكه.
لو صارت أصوات البرش من حولك تتناغم وتتآلف ُ
ترص يف صوت واحد ،لسمعت
وخت ر
صوتًا يشبه يف بعض جوانبه صوت األنني.
األنني هو صوت املحرومني ..هو صوت املحتاجني ..هو صوت ذلك الذي ال جيد ما
رص
حيتاجه من مال ،وتلك التي مل تكن دنياها عىل مستوى حلمها ..صوت الشاب الذي مل ري ْ
ررص أ ًّما.
ً
زوجا ،وصوت الزوجة التي مل ت ْ
أيضا صوت ذلك اجلنني يف بطن أمه وهو يعاين من كمية األكسجني الشحيحة
وهو ً
الرسي ..صوته وهو يتسائل ملاذا ال حيصل عىل ما حيتاجه..؟ وملاذا يكون رزقه
املارة بحبله ّ
شحيحا..؟ دون أن يعلم أنه لوال هذا احلرمان اهلوائي التي تعيشه خاليه ،ما كانت أفرزت
ً
كليتاه هرمون اإلريثروبويتني ،وأنه ما كان ليحصل بفضل ذلك عىل معدالت هيموجلوبني
تتجاوز حد العرشين وأنه ما كان له أن ينجو بسهولة بعد الوالدة بمعدالت أقل من ذلك
من هذا النوع من اهليموجلوبني الطفويل الذي يتمتع به!..
قد حصل اجلنني عىل إجابته إذن !..حرمانه مما حيتاج ،كان هو عني ما حيتاج!..
إن صوت األنني املتصاعد يسأل عن حاجاته ،عن إكامل أرزاقه ،عن أحالمه وأمانيه..
َ َ ْ َ َ َ يَ ي َ
ق ُ ُِل ِعبَا ِد ُهُِ
الر ْز ُ
طُ ُ
شجي يتصاعد من مكان ما ويتلو علينا﴿ :ول ُو ُبس ُ
جييبه صوت آخر
ّ
الل ُ ِ
َْ
َ َ
اْل ْ
ضُ َولَك ْ
يُبَص ٌ
نلُُب َق َد ُرُ َماُي َ َشاءُُإنيَهُُبعبَادهُُ َخب ٌ
نُ ي َ ي
ي﴾!..
ُ
ُ
ُ
ر
ِفُ
ََلغ ْواُ ِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
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عيل فيها
لقد
ُ
اعتدت أن أعلق الكثري من األشياء عىل تلك اللحظة اجلميلة التي هتبط ّ
اهلداية من السامء وأكون رائ ًعا !..ال أدري ما الذي زرع تلك الصورة الذهنية اخليالية يف
عقيل ،وأقنعني أن اهلداية تأيت هبذه الطريقة..؟! ربام من أفالم اخلمسينات حني كان البطل
يتحول من راسبوتني إىل القديس يوسف بـ [نظرة من عينيها] !..أو من قصص األطفال
دائام تنتهي بلحظة الـ !..Happily never after
 Fairy talesالتي كانت ً
متوت أبدً ا إال بعد أن حتصلها ..ال
إنه ذلك الشعور بأن اهلداية مل تأت بعد ،وأنك لن
ر
تتخيل أن موتك سيكون عىل معصية من تلك املعايص املعتادة التي أنت عليها اآلن ،أو أن
حلظة خروج روحك قد تكون يف وسط الساعات اخلرافية التي تقضيها عىل رسيرك !..ال،
البد أهنا ستكون حلظة درامية للغاية ،وعىل حال مجيل يلخص كل هذه املعاين اجلميلة
والنيات احلسنة التي تدخرها يف قلبك ..ولكن كيف هذا..؟ باهلدية الثمينة التي ستهبط
عىل قلبك من السامء يو ًما ما وحينها ستكون رائ ًعا!..
ً
مندهشا كيف
دعني آخذك إىل مشهد خمتلف متا ًما ..إىل تلك اللحظة التي تتأمل فيها
يصل احليوان املنوي اجلاهل إىل وجهته القابعة يف أعىل قناة فالوب ملتوية بعد أن يقطع
مسافة تساوي ما تقطعها سمكة الساملون حني تعرب طريف املحيط األطليس ،كيف يصل إىل
ً
جمهوال عند علامء الطب..؟! أو آخذك إىل اللحظة التي تفهم فيها
وجهته بميكانيزم ما زال
املساكة لألجسام الغريبة يف
تفاصيل لعبة
[االستغامية] التي تقوم هبا اجلسيامت املضادة ّ
ّ
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اجلسم ثم تقدمها لألجسام املضادة اآلكلة يف نظام معجز شبيه بالفعل بنظام املخابرات
والرشطة والقضاء!..
إهنا من تلك اللحظات التأ ّملية اجلميلة التي تفطن فيها إىل صفة من صفات خملوقات
اهلل ..أهنا مجيعها مهتدية إىل بغيتها ،قد حصلت من اهلل عىل اهلُدى الذي يكفيها كام حصلت
َ ي َ يَ َ ْ
يَ َ ْ َ ْ َ يَ َ َ
َ
اُاَلىُأعطىُكَُشءُِخلقهُثمُهدى﴾..
كوهنا﴿ :ربن ِ
منه عىل اخللق الذي ّ
يَ
َ ََ َ َْ
ين﴾ ..الذي
اَلُُّخلق ِنُفه َوُيه ِد ُِ
قاعدة قد فطن هلا إبراهيم عليه السالم حني قالِ ﴿ :

خلق كل هذه األهواء بداخيل ،وذلك العقل الذي يصيب حينًا وخيطئ أحيانًا ..وهذا

الكسل ،وهذه الفَتة ،وذلك الغضب ،وتلك احلرية ..الذي خلق كل هذا ،سيهديني ،ألنه
أرحم وأمجل من أال يفعل !..بينام من ّ
ضل ،لربام هو قد حصل بالفعل عىل نصيبه من اهلداية
َ َ
َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ ي َْ َ ََ ْ َ
َُعُالهدىُ﴾..
ولكنه رفضهاَ ﴿ :وأ يَماُثمودُفهديناهمُفاستحبواُالعَم
ربام ال حتصل عىل حلظتك املثال ّية اخلاصة ،ربام ال هتبط عليك اهلداية يف يوم ما لتصري
متعر ًضا لنداءات الباطل ،وإغراءات الغواية ..لربام ستظل بني
دائام ّ
رائ ًعا ..لربام ستظل ً
احلني واآلخر تغتالك احلرية ،أو يتمكن منك الفتور..
لربام سيحدث كل هذا ،ولكنك ستظل تشعر بأثر تلك اهلداية يف نفسك ..وحني هيرب
منك ذلك األثر أحيانًا فلن يتطلب منك األمر إال كلامت يسرية تتمتم هبا عدة مرات كل
صدقت فيها أن تبقى قريبا من اهلدية الثمينةِ ﴿ :ا ْه ِدنَا ِي َ
ُالِصاطُ
يوم تضمن لك إن
ر
ً
ْ
الم ْستَ ِقيم﴾..

64

اعتدت أن ُأصاب بجلطة معنو ّية ،يف كل مرة يقف فيها أمامي فجأة سائق [ميكروباص]
ُ
ل ُينزل زبونه ،غري عابئ يب أو بأحد من السيارات خلفي ،واجلميل أنه خيرج حينها رأسه من
النافذة ليصب جام غضبه عىل ذلك الوغد الذي فكر يف إطالق سارينة سيارته لالعَتاض
عىل ما حدث ..حينها تكون من اللحظات التي أتعرف فيها عىل السفاح الذي يف داخيل،
وأبدأ متلذ ًذا يف خت ريل جثة هذا السائق املمزقة.
ورأيت كيف يضطر السائق إىل
ولكني ركبت مرة مع أحد هذه [امليكروباصات]،
ُ
املتعجلة ،حتى ُينز رل راكبة مسنة حتتاج إىل النزول هنا
الوقوف فجأة أمام سيل من العربات
ّ
ُرسع يف النزول،
بالذات ،ورأيت الرصاع النفيس يف صوت السائق وهو يرصخ فيها لت ر
ويرصخ يف صاحب السيارة املالكي [الرقيع] الذي خلفه حتى يمنعه من تنبيه رشطي املرور
بسارينة سيارته ،فمخالفة واحدة من هذه تعني ببساطة عرق أسبوع كامل!..
أيضا أن أكره كوكب األرض بأكمله يف كل مرة أجد فيها من ينرش عىل الفيسبوك
اعتدت ً
ُ
صورة فوتوشوب ّية فيها ً
مثال عصفور يرشب القهوة ،مع إيامن كامل ويقني غري منقوص أن
فكرت أن هذا الشاب املسكني قد كان من اجليل
هذا من إعجاز خلق اهلل يف الطبيعة ،لكني
ُ
حيولوا [كرتونة شيبيس] إىل [درج زراير] يف حصة التكنولوجيا ..ثم أقنعوه
الذي أقنعوه بأن ّ
بأن هذا ً
كثريا من هذه الترصفات هلا ما يربرها.
فعال نوع من التكنولوجيا !..حينها تفهم أن ً
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ال يوجد بني الناس قديس وال إبليس !..قاعدة نؤمن مجي ًعا بشقها األول ،ولكن القليل
عذرا ال يعفيهم
منا من يؤمن بالشق الباقي ..لربام كثري من األبالسة حولنا قد نلتمس هلم ً
يفرس لنا الكثري من األشياء ..لربام كثري من األبالسة فيهم جانب
بالكامل من املسئولية ،لكن ّ
خري ما ،وكونك ال تراه اآلن ،ال يعني أنك لن تراه غدً ا.
من أرشس السموم التي اكتشفها اجلنس البرشي سم البوتيلينيوم ،الذي يمكنه قتلك
يف عدة دقائق ،ومع ذلك يستخدمه األطباء لعالج البواسري وأشياء أخرى كثرية..
واإليثانول [السربتو األبيض] الوقح ينقذ ذلك األبله الذي رشب عدة زجاجات من
امليثانول [السربتو األمحر] األوقح!..
اخلري يف أسوأ األشياء وأسوأ الناس ُط ًّرا..
ربام يرى البعض أهنا سذاجة أن ترى اجلانب ّ
نوعا
البعض اآلخر سريى أهنا رومانسية زائفة أو رفاهية عاطفية ..لكني أراها شي ًئا آخرً ..
من الشفقة واإلنصاف مع إنسان رأينا منه خطأه ،لكننا لسوء حظه مل نكن هناك حني ظهر
منه مجاله.
حلسن احلظ اهلل ال يفعل مثلناً ،
بدال من ذلك فاهلل قد يتجاوز عن آثام سنوات المرأة
بغي ،وال يتجاوز عن مخسة دقائق أو عرشة يف حياهتا سقت فيها كل ًبا غفر اهلل هلا به!..
ّ
هناك حكمة مجيلة تقول[ :ال يوجد من هو خمطئ عىل الدوام ،فحتى عقارب الساعة
َ ْ
املعطوبة ختربنا بالوقت الصحيح مرتني يف اليوم] !..واألمجل منها قول اهلل عز وجل﴿ :ف ِإنُ
َ ًْ َ
يَ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ ْ
َ ْ ً َ َ ْ َ َ يَ
ً
َ
ك ِرهتموهنُفعَسُأنُتكرهواُشيئاُوَيعلُاللُ ِفي ِهُخياُك ِثيا﴾.
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كنت أمتنى أن أجذبه برفق وأقول له :أعلم كل يشء بخصوصك!..
أعلم أنك تكره مواقع التواصل االجتامعي ولكنك ال تقدر عىل فراقها ،أعلم أنك ال
كثريا ولكن من حولك يرونك دائم العكوف عليها ،أعلم
حتب ألعاب هاتفك املحمول ً
أنك ال حتب ح ًقا قراءة الروايات الطويلة بقدر حبك ليشء ينتشلك من هذا الواقع ،أعلم
ً
كثريا أن تذهب إىل
أنك ال حتب أن ختلد للنوم إال
مقتوال من التعب ،أعلم أنك ختاف ً
رسيرك نصف واع فتقيض عدة دقائق مرعبة حتدق يف السقف.
أعلم أنك هترب من نفسك اللزجة ،من أفكارك الرديئة ،من ذكرياتك العالقة ،من
أصواتك الداخلية الصاخبة.
نعم ،أنا أعلم كل يشء عن أصواتك الداخلية الصاخبة.
أعلم نظرة احلزن التي تكيس وجهك يف كل مرة تودع أصحابك فيها وأنت عائد إىل
عدوا سيفتك به يف اللحظة التي ينفرد فيها به بعيدً ا عن
بيتك بمفردك ،إهنا نظرة من ينتظر ً
هؤالء الذين يقومون بحاميته.
أعلم أن أسوأ كوابيسك هي الوحدة ،أن ألد أعدائك هو الفراغ ،أن أكثر نظرات
تتمرن عىل ابتسامتك الواسعة التي ستقابل هبا
الكراهية جتدها يف مرآتك
ً
صباحا قبل أن ّ
الناس.
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رسعان ما ستفطن يا صاحبي إىل أنك لن تستطيع الفرار إىل األبد ،رسعان ما ستعلم
عدوك فال يوجد أي سَت قد خيفيك ،أو ظهر قد جيريك ،أو ظل قد
أنك طاملا كنت أنت ّ
يظ ّلك.
رسعان ما ستفطن إىل أن مهاراتك يف الفرار سوف تقل ،وأن عدوك سوف يدركك عىل
أشد حلظات ضعفك !..رسعان ما ستفطن إىل أن جدراك السميك العازل الذي وضعته
بينك وبني العامل سوف يتآكل ،سوف يبدأ الناس يف التساؤل :هل أنت بخري؟ ملاذا تغريت؟
ماذا أصابك؟ هم ال يعلمون أنه ال يوجد جديد بخصوصك ،هم ال يعلمون أنه أنت الذي
أصابك!..
تصالح مع نفسك يا صديقي.
تصالح معها قبل أن تضيع حياتك يف حماوالت النسيان ،وإتقان اهلروب ،وإدمان لبس
األقنعة.
تصالح معها ،أنا أعرف أهنا ستكون قاسية معك ،رافضة لصلحك ،غري عابئة بصدق
مودتك ،ولكنها يف النهاية طوع أمرك إن عزمت ،وخادمتك إن أنت أردت.
عسريا إىل هذا احلد ،إنام هي توبة ودعاء ثم ال تُبال بعدها عىل
تصالح معها فاألمر ليس
ً
أي ضفاف احلزن هبطت.
تصالح معها فإنك لن جتد أسفل ورقة التفاهم بينكام إال خانة توقيع واحدة!..
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كتب رائد األدب اإلنجليزي (هربرت جورج ويلز) يف  1904قصة (وادي العميان)
وحتكي عن جمموعة من املهاجرين من أمريكا الالتينية سقطت عليهم اهنيارات صخر ّية يف
جبال اإلنديز فعزلتهم بشكل كامل عن بقية العامل ،ثم انترش بينهم مرض أدى إىل التهاب
أعينهم ويف النهاية أصيبوا بالعمى هم وكل من ينجبوهنم ،وبعد عدة أجيال صارت هذه
املنطقة املعزولة مدينة كاملة كل من فيها عميان وال يعرفون أي يشء عن العامل ،أو يصدقون
أن هناك ً
أصال شخص يمكن أن يرى شي ًئا غري الظالم الدامس.
استمر احلال عىل ذلك حتى سقط يف وادهيم مغامر بريطاين كان يستكشف اجلبال،
وعرف أنه ال يستطيع اخلروج من هذا السجن ..يف اللحظة األوىل ظن أنه سيكون ملكًا
عليهم ،إذ إنه الوحيد املبرص وسط العميان ..لكنه فطن بعد ذلك إىل أهنم كانوا يعتربونه
جمنونًا ومل يصدقوا أن هناك نور بالفعل وإبصار وأشياء من هذا القبيل ..يف النهاية ولكي
يندمج هذا البطل املبرص مع بقية السكان ويتزوج من حبيبته منهم ،فكّر يف أن يفقأ عينيه،
ولكنه تراجع عن ذلك يف اللحظة األخرية ملا رأى مجال أشعة الشمس وعلم أنه لن يتخىل
عن هذا بسهولة من أجل حفنة من األغبياء.
لو احَتت يف يشء من صفات وأفعال اهلل عز وجل ،فتذكر أن هذا ما هو مفَتض أن
ثمة يشء
حيدث !..فربغم أن اهلل هو الظاهر الذي ظهر علينا وظهر لنا بكل يشء ،فليس ّ
أيضا اللطيف الباطن الذي ال يوجد ما هو أخفى منه!..
فوقه ،أو أوضح منه ،إال أنه هو ً
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َ
هذا التباين نجده يف املثال الذي ساقه اهلل عز وجل لنا يف القرآن حني يقول﴿ :اللُنورُ
َ
َ َ َ ََ
َ َْْ ََ
يهاُم ْصبَ ٌ
احُالْم ْصبَاحُِفُز َج َ
ُكم ْش ََكةُف َ
َ َ َ
اجةُكأن َهاُ
اج ِةُالزج
ه
ور
ُن
ل
اتُواْلر ِضُمث
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
السماو ِ
ِ
ََ
َ ْ َ ٌ ل ٌّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
كاد َ
ُول ْوُ
ُزيْت َُهاُي ِِضءُ
ُلَُ ِِي ِةُولَُربِي ُِةُي
كوكبُدرُُّيوقدُ ِمنُشجر ِةُمبارك ِةُزيتون ِة ُ
َْ َ ْ َ ْ َ ٌ ٌ ََ
ور﴾..
لمُتمسسهُنارُنورَُعُن ِ
التشوش والتشتت ،حتوي بداخلها
كوة يف اجلدار تسبب تضخيم للضوء وحتميه من
ّ
ّ
زجاجة شديدة اللمعان والنقاء كأهنا نجم يف سامء الصحراء الصافية ،والزجاجة حتوي
مصباحا يأخذ وقوده من زيت شديد الصفاء ،هذا الزيت مل يأت من أي شجرة ،بل كانت
ً
شجرة مباركة يف موقع متميز من أشعة الشمس التي ال تغيب عنها مما يؤهلها إلنتاج أفضل
متسه بالنار.
نرضا
ً
صابحا يكاد ييضء بدون حتى أن ّ
الزيتون وأكمله ،مما جيعل زيتها ً
نورا أنقى وال أظهر من ذلك النور ..وبرغم
مثال تشبيهي رائع !..ال يمكنك أن تتخيل ً
ذلك ،ال يدرك ذلك النور أي أحد !..فبعد هذا املثال مبارش ًة يقول اهلل عز وجل يف نفس
َ َ
َْ
َ
ُم ْنُيَشاء﴾..
ورهِ
اآلية﴿ :يه ِدُُّالل ُِل ِ
ليس كل أحد يقدر عىل رؤية هذا النور إذن !..وبنفس منطق الرجل املبرص يف وادي
العميان ..ملاذا كانوا عميانًا..؟ ألن آلة إدراكهم قد فسدت فلم يروا هذا النور..
فال تفسدها أنت بيديك عمدً ا مأخو ًذا بسلطة العميان كي تكون مثلهم ،ثم تقول :ال
أراه ..بالطبع لن تراه حينها أهيا البائس!..
أنا حزين ً
فعال من أجلك!..
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موقف غري ظريف حدث لـ (وييل أندرسون) يف لندن عام  1931حيث كان يف جنازة
أمه ،ويف أثناء إنزال تابوهتا إىل القرب انفجر فجأة يف الضحك ،حاول أن يكتم ضحكه فلم
مسموعا ،ال تنس أهنا جنازة الست الوالدة حيث هو حمط
يستطع ،غطى وجهه فظل صوته
ً
أنظاراجلميع باعتباره صاحب اليوم ،لك أن تتخيل النظرات الوقحة التي ُو ِّجهت إليه
ومصمصة الشفاه من سيدات لندن األرستقراطية البغيضة ..يف النهاية قام من مكانه
وجرى خارج اجلنازة دون أن يستطيع التوقف عن الضحك ،بعدها بيومني مات (وييل)
وبترشيح جثته عرفوا أنه كان يملك ور ًما رشيان ًيا بقاع املخ والذي انفجر يف اجلنازة لفرط
حزنه ،ليضغط الدم عىل اهليبوثالموس (حتت املهاد ا ُمل ّخي) وتسبب يف عاصفة الضحك
الغريبة ..يعني يف الوقت الذي كان فيه يموت حرف ًيا من احلزن عىل أمه ،كان ما رآه الناس
منه هو ضحك هستريي متواصل و (قلة أدب) ال ينكرها أحد!..
ً
حماوال إقناعي أن الظاهر ال يدل عىل الباطن ،وأننا نحكم
حكى يل أحدهم هذه القصة
عىل الناس بام نراه ولكن ال نعرف ما بداخلهم ح ًقا ،قلت له أن كل هذا مجيل ،وأنني حني
أجد من يضحك يف جنازة أمه فلن أحكم عليه حتى أتأكد من نتيجة ترشيح جثته ،ولكن
سليام أن أفَتض أنه قليل األدب؟!
هل تسمح يل وقتها لو وجدت اهليبوثالموس ً
أنا يف احلقيقة أكره هذا النصب ،وأجد االدعاء الدائم بأن ظاهر اإلنسان ال يدل من
أمرا شديد السخافة!..
قريب أو من بعيد عىل باطنه ً
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نعم ،هناك من الناس من خترج منه أفعال ختالف ما هو عليه بالفعل .هناك من اللصوص
هن أكثر
من هو أكثر إيامنًا من داخله من آالف املعممني عىل املنابر .هناك من الراقصات من ّ
املحجبات.
ح ًبا هلل من
ّ
كل ذلك أؤيده ،ولكنه خالف األصل !..إهنا الشواذ التي تؤكد القاعدة واالستثناء
الذي خرج من القانون !..ذلك القانون الذي يقيض بأن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح
اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله ،أال وهي القلب ..تلك القاعدة التي نص اهلل عليها
رشا يره..
خريا يره ومن (يعمل) مثقال ذرة ً
بأن (يعمل) مثقال ذرة ً
احلقيقة أنه لو صلح الباطن لصلح الظاهر يف أغلب األحوال ،احلقيقة أن من خاف اهلل
ح ًقا راعى حمارمه وتوقف عند حدود معاصيه ،احلقيقة أن من أحب اهلل بصدق امتثل أوامر
ربه وفضل ما حيب عىل حما ّبه هو عند غلبات اهلوى..
فحني تق ّيم نفسك كإنسان صالح فال تلتفت فقط إىل ما تظن أنه بداخل قلبك من اإليامن
مازحا ،وكل
ولكن عليك أن تضع يف احلسبان كل هذه البذاءات التي خترج من لسانك
ً
تلك الصور غري الالئقة التي تشاهدها عىل هاتفك ،وكل تلك املالبس الضيقة املقطوعة
التي خترجني هبا كي تثريي إعجاب الشباب !..كل ذلك حمسوب..
أنت إنسان صالح حني ينتظم ظاهرك وباطنك ،حني نكف عن النصب باسم القلب
وما حيوي ،ونتخ ّفى وراء إيامن عميق نزعمه ،ثم حني نعمل ،ال نقوم بعمل املؤمنني!..
ّ
وأجل!..
فمن نحن نخدع؟ اهلل؟ فاهلل أعىل
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كثري من الناس يظنون أن (كوبرنيكوس) قد أعدمته الكنيسة الكاثوليكية حني خرج
بنظامه الفلكي املضاد لذلك املذكور يف الكتاب املقدس ،ولكن احلقيقة أن كوبرنيكوس قد
مات بشكل طبيعي يف السنة التي ُطبع كتابه فيها ،واشتُهرت نظريته بعد موته..
وباملثل جاليليو مل يتم إعدامه حني نرص أفكار كوبرنيكوس ولكن تم اضطهاده بشكل
شنيع بالطبع ،ومتت حماكمته واعتذر هو عن أقواله فيها من وراء قلبه ،اعتذرت الكنيسة
الكاثوليكية عن تلك اإلساءات جلاليليو يف  ،1992أي بعد موته بـ  300عام! يبدو
متأخرا ً
قليال عىل كل حال!..
اعتذارا
ً
ً
ربام من تم إعدامه بالفعل وحرقه من قبل الكنيسة هو عامل الفلك والفيلسوف جوردانو
برونو ،وسبب ذلك عىل األرجح كان إنكاره لكثري من العقائد الالهوتية الكنسية مثل
وجود اجلنة واجلحيم والثالوث وليست آراؤه الفلكية..
العدد األكرب من الذين نالوا االضطهاد الكاثوليكي احلقيقي بأبشع صوره من احلرق
والتعذيب كانوا من املخالفني يف العقيدة مثل حماكم التفتيش التي أعدمت اآلالف من
املسلمني والربوتستانت ،وأما العلامء التجريبيون فربغم أن الكنيسة عادت كل نتائجهم
التي أظهرت عوار اعتقادهم ،إال أهنم مل ينالوا كل هذا الكم املشهور من االضطهاد
والتضييق ،بل ذكر لورانس برنسيبيه مؤلف كتاب الثورة العلمية أن معظم العلامء
التجريبيني الذين قادوا عرص النهضة كانوا ينطلقون من أساس ديني وإيامين يف األصل..
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يف املقابل لو أردنا أن نلقي نظرة خاطفة عىل الثورة الفرنسية والتي هي علامنية يف أصلها
وهنجها ،نجد أهنا أعدمت الكثريين من املثقفني والعلامء لشك قادة الثورة يف انتامءاهتم مثل
عامل الفلك بايت وعامل الكيمياء أنطوان الفوزييه ،وكان يقول قايض اإلعدامات وقتها:
الثورة ال حتتاج إىل عباقرة..
الساسة امللحدون نالوا القسط األكرب من ذلك التاريخ العدائي مع العلم التجريبي ،مثل
حرم قوانني مندل الوراثية ألهنا تعارض احلتمية املادية الذي يؤمن هبا ،وأعدم
ستالني الذي ّ
نيقوالي فافيلوف من أجل ذلك ..وأما ماو تيس تونج زعيم الصني امللحد وقائد الثورة
الشيوعية هناك فقد كان صاحب السمعة األقذر يف معاداة املثقفني والعلامء يف الفَتة التي
رصح يف اجتامع حلزبه عام  1958بأنه دفن  46ألف عامل
ُعرفت باسم الثورة الثقافية ،بل و ّ
وهم أحياء ..وأما كمبوديا يف فَتة حكم امللحد بول بوت فقد قامت يف الفَتة بني 1976
و 1979بإعدام كل من يرتدي نظارة سميكة خشية أن يكون مثق ًفا!..
ال تسمح لكل من يكفر باهلل عز وجل بأن يتكلم عن (العلم) وكأنه قد اشَتاه من البقالة
رغام عنك يف خانة املتدين الوغد معادي العلم ..ال تسمح له بأن
حتت بيتهم ،ويضعك ً
يقنعك بأن كل ما يتلفظ به هو علمي متا ًما وأنه إنام يتبع التجربة والدليل أينام ذهبا به ..ال
تسمح له بأن يتسَت بأفكاره القبيحة خلف ستار العلم اجلميل..
وحني ترى من يثرثر بكالم كثري ال يفهمه حق فهمه ألنه قرأ ثالثة كتب ونصف فاعترب
عضوا يف نادي املثقفني ،فال تسمح له أخي الكريم حينها بأن يصدق نفسه!..
نفسه
ً
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عمن فاز بجائزة نوبل كل عام ..يف كل مرة أختيل أين
تأخذين اجلاللة أحيانًا للبحث ّ
سأسمع عن اكتشافات علمية مثرية ،لكني أصاب باإلحباط حني أجد أن آخر الفيزيائيني
ً
حصوال عىل نوبل ً
مثال كان اثنان بسبب اكتشافهام أن (النيوترينو) له كتلة !..ت ًبا لك أهيا
النيوترينو ،من أنت؟! وأين عباءة اإلخفاء وسيوف الليزر وآلة الزمن..؟!
مع التقدم العلمي والتوسع املعريف اكتشفنا أن املنجزات العلمية باتت أوسع من أن
يقوم هبا رجل واحد ،ربام ألن املعارف قد تشعبت من مرحلة كتاب (احلاوي) النحيل يف
علوم الطب للرازي ،إىل مرحلة (املجموعة األمريكية يف طب العيون) التي تبلغ مخسة عرش
دسام تتحدث فقط كلها عن كرة العني التي نصف قطرها واحد سم!..
كتا ًبا ً
كل هذه املعارف كانت مبثوثة يف الوجود من دون أن يعريها أحد اهتاممه لقرون طويلة،
واآلن نحاول أن (نلملم) ما نستطيعه منها ،منذ اللحظة األوىل التي اكتشف اإلنسان فيها
أنه ال يشء وسط الكون الفسيح ،وبعد أن اكتشف صانع نظارات هولندي بالصدفة أنه
يمكنه أن (يلعب) بَتتيب العدسات املحدّ بة واملق ّعرة ليصنع منها تلسكو ًبا !..ومع تطور
هذه التليسكوبات حتى وصلت إىل تلسكوب كيبلر ثم هابل ،نكتشف كل يوم أن هناك
املزيد واملزيد من تلك األجرام الضخمة التي ال نساوي شي ًئا بجانبها ..نتعلم كل يوم أن
الكون أوسع مما كنا نظن يف اليوم الذي قبله !..وأن السبب الوحيد الذي ال جيعلنا نرى
املزيد منه هو حمدودية آالت فحصنا نحن!..
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يف املقابل ،وبعد أن اكتشف (هوك) اخللية احلية واكتشف (ليفنهوك) األجسام الصغرية
التي تسبح يف الدم ،بدأ العلامء يدركون أن هناك املزيد واملزيد مما ال نراه يف أجسامنا ،نظرنا
باملجهر الضوئي ،فوجدناه غري كاف ،نظرنا باملجهر اإللكَتوين فوجدنا أننا لن نشبع
الذرات
دائام أجزاء صغرية تتكون من أجزاء أصغر ،وهكذا ،إىل أن نصل إىل ّ
أبدً ا !..هناك ً
الكيميائية البسيطة فائقة الصغر والتي ال نستطيع أن نرى ما بداخلها ،ولكن فقط ندرك
وجود الربوتونات واإللكَتونات من تأثرياهتا الكهربية ،ويف العرص احلايل فإن أقىص ما
وصلنا إليه هو (الكواركات) التي تكون هذه الربوتونات ..ماذا يوجد داخل الكواركات؟
بالتأكيد عامل آخر أوسع مما نظن !..من جديد يدرك اإلنسان أن هناك عا ًملا أوسع بكثري من
أن يستطيع أن حييط به ألن آالته ليست بالقوة الكافية.
الوجود غري متناه بالنسبة إلينا ،وهو واسع للغاية عىل (مقاساتنا) !..أكرب منا بكثري أو
أصغر منا بكثري ..البد إذن أننا جزء صغري يف مكانة متوسطة من هذا العامل الواسع !..وما
نراه منه هو وسيلة إلثارة دهشتنا بتخ ّيل كم ما ال نراه.
نحن هنا نشاهد يف الوجود صفة اهلل (الواسع) الذي يسع كل يشء برمحته وبعلمه
وبقدرته وبإدراكه !..إهنا رسالة إىل كل من حيرص صفات وأفعال اهلل الواسع يف حيّز
حمدودية التصور اإلنساين ،رسالة إىل كل من حيرص طريقه الواسع يف ح ّيز رؤيته الشخصية
هلذا الطريق ،رسالة لكل من حيرص جنته الواسعة عىل جمموعة ضيقة من البرش ،رسالة لكل
يَ ْ َ ْ َ َ يَ ْ
اللُيؤ ِتي ُِهُ
لُبِ ُي ُِدُ ُِ
نُالفض ُ
الواسعني ..رسالة تقول﴿ :إِ ُ
من يتخيل نطا ًقا ضي ًقا لرزقه وفضله
ْ
َْ ْ ْ
َ
َ ََ
يَ
يَ
صُب َر ْ َ
اللُ َو ٌ َ ٌ َ ْ َ ي
يم﴾..
لُال َع ِظ ُِ
اللُذوُالفض ُِ
شاءُُ َو ُ
ْح ِت ُِهُ َمنُي َ ُ
منُيشاءُُ َو ُ ِ
اس ُعُع ِليمَُ،يت ُ ِ
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ال أدري ما مشكلتي مع الكامريا ،ال يوجد بيننا عامر بشكل عام !..عاد ًة أكون يف وضع
مثايل متا ًما للصورة ،وأتأكد من أن ابتسامتي وسط ما بني (أنا ثقيل ّ
الظل ال أضحك) وبني
(أنا أبله وسعيد جدً ا) ..ثم أتأكد من أن مالبيس مضبوطة ،بحيث ال ّ
تطل برأسها أي
مالبس وقحة غري مرغوب فيها من حتت عنق القميص ..تواجهني بعد ذلك مشكلة يف
وضع يدي ،يف النهاية أقرر أن أنسب وضع هلا أن أجعلها تنسدل بشكل مستقيم بجانبي،
وضع دبلومايس حمايد جدً ا ،وهكذا أكون مستعدً ا لضغطة الكامريا بال مشاكل ..ثم تظهر
الصورة ألُفاجأ بكائن سمج لزج ،خفيف سخيف ..وبالطبع هناك بالفعل مالبس غري
مرغوب فيها تطل برأسها من حتت عنق قمييص!..
بعد عدة حماوالت فاشلة ،فهمت أن الكامريا تكرهني لسبب أو آلخر ،وبقي أن أبحث
فكرت أن السبب أين ال أحب االدعاء وأكره أال أكون
عن سبب هذه الظاهرة الغريبة..
ُ
فطنت إىل أن هذا تفسري متعجرف جدً ا ،وأنه يعني أنني أذكى من أن
عىل طبيعتي ،لكني
ُ
تكون صوري مجيلة!..
فهمت أنني بالفعل أبدو عىل طبيعتي يف الصور ،لكن ما يزعجني ً
فعال هو
يف النهاية
ُ
شكيل الطبيعي الذي يراه الناس طوال الوقت ولكني وعىل خالف اآلخرين مل يتسن يل
الوقت الكايف العتياده !..بينام ال أجد أي غرابة يف صورة صديقي ،هذا وجه معتاد متا ًما
بالنسبة يل ،وأفهم كل تفاصيله ،وأدرك عىل الفور ما احلر رسن فيه وما هو عىل غري ما يرام!..
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احلل الوحيد حتى أمتلك نفس الذاكرة البرص ّية لوجهي هو أن أنظر يف املرآة أكثر مما
أنظر إىل العامل اخلارجي ،وقد علمتني قصة سنو-وايت أن هذا ترصف غري صحي.
مشكلة أخرى للكامريا أهنا متعلقة بالشكل اخلارجي فقط ،ومل خيَتعوا بعد لألسف
تصور الوجه احلقيقي لإلنسان ،املتعلق بالسلوكيات أو األخالق !..لو ختيلنا
الكامريا التي ّ
أهنم فعلوها ،فإنك ستفاجأ بنفس الظاهرة وربام بشكل مضاعف ..تنظر إىل الصورة التي
يبدو فيها مقدار جشعك للامل ،فَتى صورة تاجر البندقية اليهودي ينظر للكامريا يف ريبة..
والصورة التي تظهر مقدار صدقك ستدهشك غال ًبا بأنف بينُوك ريوي طويل!..
ستبدو الصور اخلاصة بك غريبة وستبدو صور أصدقائك طبيعية ومعتادة ،ألننا مل نعتد
أن ننظر إىل سلوكيات أنفسنا بنفس املقدار الذي ننظر به يف سلوكيات اآلخرين!..
وعىل خالف الوجه املادي ،فإن حل املرآة مناسب جدً ا ،أن تعتاد النظر يف هذه املرآة أكثر
بكثري من املعتاد !..مرآة من نوع خاص ،جتعلك ترى صورتك احلقيقية كام يراها الناس..
لن يكون هناك إذن املزيد من مفاجآت الكامريا ،لن تكون هناك مساحة اختالف مثرية
للجدل بني ما تراه أنت وما يراه الناس ..هذه املرآة تضمن لك أن تعتاد وجهك احلقيقي،
تغري غري حمبب للنفس ..تضمن لك أال ينفر منك أحد دون أن تعرف السبب..
فتفطن ألقل ّ
أيضا من النبي ﷺ حني قال" :ا ُمل ْؤم ُن
هي مرآة رائعة إذن !..وككل يشء رائع عرفناها ً
م ْرآ ُة رأخيه املُ ْؤمن" ..فهل سَتفض نصائح هذه املرآة..؟!
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عبور ذلك احلاجز الشفاف املوضوع بدقة بالغة بني مرحلة (الشباب النفيس) وبني
(الكهولة النفسية) ،هذا العبور ال تفطن له يف البداية ولكنك تفاجأ بعد التغري رقم  36أنك
مل تعد نفسك بشكل كامل !..بعض هذه التغريات حسن وبعضها قبيح وبعضها يقع عىل
أعراف احلسن والقبح!..
مرحلة الكهولة النفسية تشعر هبا حني تدرك أنك مل تعد تفضل مرشوب (الشيكوالتة
كثريا ،وأنك ً
بدال من هذا بدأت تفهم كيف تتلذذ بالينسون والقرفة !..حني تبدأ
الساخنة) ً
يف تفضيل طبق القلقاس الكالسيكي عىل رشحية البيتزا اإليطالية !..وتدرك أن الرسوال
الكتاين أكثر أناقة من اجلينز !..حني حتس أن االختالط بالناس بات شي ًئا (البد منه) بعد أن
كان (مرغو ًبا فيه)..
حني تتعلم كيف حتب إخفاء رأيك السيايس يف اجللسات العامة ،أو تفضل االستامع قبل
الكالم ،والرشاء قبل البيع !..حني يتغري نمط قراءاتك ،فتبدأ يف التلذذ بالكتاب الدسم
املعقد عن ذلك الكتاب البسيط الواضح !..حني تبدأ يف االهتامم بأقوال ابن عباس يف اآلية
أكثر من أقوال ابن عاشور!..
حني تبدأ يف النفور الطبعي من املبالغات وأصحاهبا ،وتبدأ يف التشكك من ذلك الذي
يبدو واث ًقا يف رأيه أكثر من الالزم !..حني تشعر أن راحة أعصابك يف قريتك الريفية ذات
حقول البصل وفدادين النخيل أكثر من تلك التي تناهلا يف املدينة الساحلية الكبرية!..
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حني تتعلم كيف جتتنب مواطن اجلدل ألنك تعلم أهنا تنتهي دائام بانتصار الطرفني
كثريا من املواقف العابرة فتتعلم
وبخسارهتام أيضا !..حني تفهم أن عالقتك بالناس أهم ً
جروحا ال تندمل!..
االنتظار قبل أن خترج منك الكلامت اجلارحة التي تَتك
ً
حني تكون قد أخذت بعض دروس احلياة ،وتنتظر يف قلق باقيها ..حني يمتلئ غالف
قلبك الداخيل بالكثري من الندوب والعالمات التي أحيانا تعرب عن أناس وضعوا عىل
شفتيك ابتسامة ،وأحيانا يضعون الدموع ..تعرب عن آمالك اخلائبة ،وعن نجاحاتك غري
املتوقعة ..تعرب عن ذكرياتك السعيدة وتلك التي كانت مؤملة أكثر من الالزم ..تعرب عن
مفاجآتك بالكثري من البرش ،ومفاجآتك أكثر بنفسك أنت!..
أيضا أكثر حز ًنا ،أكثر
نعم ،بالفعل هي مرحلة أكثر
نضجا من التي قبلها ،ولكنها ً
ً
حذرا ،أكثر خو ًفا بام ال يقاس.
شيخوخة ،أكثر ً
حكام يف نفسك وال ذاتك ..بل أنت بذاتك تتغري.
مرحلة تذكرك بأنك لست مت ً
فكيف ال تؤمن أنك مفطور عىل احلاجة ،مقهور عىل الضعف ،جمبور حني تنكرس،
مكسور حني تتجرب ،مرسور وقت الطاعة ،مستور وقت العصيان..؟!
كيف بعدما ترى املتغريات من حولك ،وترى كل يشء يركب طبقا آخر بعد طبقه..
َ َ
وتعرف أنك نفسك من اآلفلني ،كيف ال تؤمن بعد ذلك بدوام وجه رب العاملني..؟! ﴿فَلُ
َ َ
ْ
يَ َ
َ يَ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ يَ َ َ َ َ ْ َ يَ َ َ ً َ
اُع ْن َ
فماُله ْمُ
قُ*ُ
ُطبَ ِ ُ
قُ*ُلْتكبُطبق
قُ* والقم ِرُ ِإذاُاتس ُ
قُ*ُواللي ِلُوماُوس ُ
أق ِسمُبِالشف ُِ
َ ْ َ
ون﴾..؟!
لُيؤ ِمن ُ
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كثريا ما كنت أتساءل عن السبب الذي يمكن أن يكتئب ألجله إنسان يعيش يف مدينة
ً
ساحلية بحيث يقدر يف أي وقت عىل أن يطل عىل البحر !..كنت أختيل أن نظرة طويلة عىل
هذا الكائن األزرق اجلميل كفيلة بالشعور بأنه وإن غابت عنه السعادة اآلن ،فهي عىل األقل
أيضا!..
موجودة ،بل وممكنة ً
أجرب هذا الشعور ملا يغمرين احلزن ،فأجلأ إىل كوب كبري من الشاي باحلليب،
عن نفيس ّ
أو بعض [الكاشو] ،من الصعب أن حيزن أي إنسان يأكل [الكاشو] ..أحيانًا أفتح الصور
املخزنة عىل هاتفي ألنظر إىل صورة ابنة أختي اجلميلة ،إىل أسناهنا الساذجة نصف النامية،
ّ
وعينيها الربيئتني أكثر من الطبيعي ،ونظرهتا اجلادة ،وال يشء أدعى لالبتسام من نظرة
أحصلها بعد ألن األمر ليس
األطفال اجلادة ..حينها ال أملك إال أن أشعر بالسعادة ..مل ّ
هبذه السهولة ،ولكني عىل األقل أشعر أهنا ليست فقط موجودة ،وليست فقط ممكنة ،بل
أيضا!..
وقريبة ً
اجلامل رائع! أن تكون املوجودات من حولك مجيلة هذا يشء رائع بالفعل ..واألروع
أنك لو فكرت لوجدت أن غرض خلق اهلل لنا -وهو عبادته يف دار التكليف والبالء -كان
أيضا يف عامل بال مجال !..كان من املمكن أن خيلقك اهلل يف عامل قبيح أو ال خيلق فيك
ليتحقق ً
أيضا !..ما كان
اإلحساس باجلامل فَتى كل يشء بشكل قبيح ،ثم مع هذا يأمرك بعبادته ً
ليتغري يشء.
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ختيل أن تستيقظ من نومك عىل صوت رديء مثري لالشمئزاز ،هو صوت العصافري عىل
الشجرة القريبة !..ختيل لو قمت وفتحت النافذة ثم وجدت ملمس اهلواء عىل برشتك
مقززا وغري مريح !..ختيل لو نظرت إىل السامء فوجدت لوهنا [فوشيا] !..ثم نظرت إىل
ً
األشجار فوجدت لوهنا أسود !..ختيل لو ً
أصال ال توجد ألوان ،وكل يشء درجة من
مهرج السريك ،أو أن كل احليوانات
درجات الرمادي !..ختيل لو أن كل البرش يشبهون ّ
رستك !..ختيل لو كل
تشبه الفأر !..ختيل لو كان أنفك حتت إبطك !..أو كانت عيناك فوق ّ
ما تأكله له طعم واحد ،يبقيك عىل قيد احلياة ولكن له طعم الطني !..ختيل لو كل املرشوبات
الساخنة بطعم زيت اخلروع ،أو أن كل األزهار هلا رائحة السمك!..
ختيل احلياة بدون مجال !..هل كانت احلياة املادية ستستمر؟ بالطبع نعم! بل وكانت
أيضا لتحقيق غرض العبودية هلل عز وجل ،فلامذا مل تكن كذلك؟
لتكون الدنيا كافية ً
ببساطة ألن اهلل هو اجلميل!..
ألنه قد خلق مليارات النجوم أكرب من األرض بماليني املرات ،ملاذا؟ كي تكون زينة
َ َ َ ْ َ يَ يَ يَ َ َ ي ْ
يح﴾ ..ألنه ملا خيلق ،خيلق بجامل ،ألن صفة اهلل أنه مجيل،
ُالنيَاُبِ َم َصابِ َُ
﴿ولقدُزيناُالسماء
ألن تيسري اهلل لكل يشء حتتاجه مجيل ،ألن عناية اهلل بك عند الشدائد من النوع اجلميل،

ألن حنان اهلل عليك حني األسى بالفعل مجيل..
لعلمت أن السعادة ليست
فكرت وقت احلزن يف مجال اهلل البادي يف خلقه وسننه،
لو
ر
ر
فقط موجودة ،وليست فقط ممكنة ،وليست فقط قريبة ..ولكنك مغموس فيها بالفعل!..
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تثري غيظي بشكل خاص اإلعالنات التي تعتمد عىل املشاهري ..فتجد ً
مثال عىل قارعة
الطريق الفتة عمالقة لإلعالن عن أحد مزيالت العرق ،يظهر فيها ممثل مشهور وهو سعيد
جدً ا ألنه ختلص من رائحة عرقه ..ال أفهم حينها ما املطلوب مني !..هل عيل أن أسارع
الشمية
لرشاء هذا املنتج ألن هذا الفالن سعيد به إىل هذه الدرجة..؟! افَتض أن مستقبالته ّ
اخلاصة به مصابة بالعته !..ماذا أفعل حينها..؟!
ولكني أقدّ ر من حجم انتشار هذا النوع من الدعاية أنه يؤيت ح ًقا ثامره ..هناك من الناس
من لديه االستعداد بالفعل للسامح لشخص غريب متا ًما عنه بأن خيتار له العطر الذي جيب
عليه أن يفضله ،فقط ألن هذا الشخص حمبوب عنده لسبب ما!..
مونديال كأس العامل الذي ينطلق كل أربع سنوات يصيبك بدهشة أخرى ،فهناك نسبة
ال بأس هبا أبدً ا من البرش تقرر أن تع ّلق أحزاهنا وأفراحها ملدة أسابيع عىل مقدار براعة
العبي فريقها املفضل ..ختيل مدى السخرية يف أن يكتئب [ماجومبا] من [غينيا اجلديدة]،
أو يبكي [سباعي] من [باب اللوق] ألن إيطاليا خرجت من البطولة!..
هناك طائفة أخرى تفضل أن تعطي حق الولوج االختياري ملشاعرها الداخلية إلنسان
معني ..ربام تكون حبيبته من اجلامعة ً
مثال ،تكفي رؤياها بالنسبة له لكي يشعر بعدة عصافري
ّ
ملونة حت ّلق حول رأسه من فرط السعادة ،وتكفي مشاجرة بسيطة كي يرغب يف االنتحار
ّ
بسم الفئران.
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مشاعرك الداخلية ليست جمرد ذكريات ،أو أفكار ،أو حوارات بينك وبني نفسك..
مشاعرك ليست جمرد حرارة غضب يف صدرك ،أو برودة حزن يف قلبك ،أو لذة انتشاء عىل
شفتيك..
مشاعرك أعمق من كل هذا ..هي أمواج متالطمة بداخلك ،تار ًة هي عميقة فلسفية
غامضة ،وتارة هي سطحية ال تريد من احلياة إال متعتها الظاهرة ..تار ًة تفكر يف الغد يف قلق
أو يف تفاؤل ،وتار ًة تفكر يف ما مىض بالرضا وباحلرسات ..مشاعرك هي ما حيدد ما تكون
عليه يف هذه اللحظة ،ما حيدد لك كيف ترى الدنيا من حولك ،كيف ترى نفسك ،كيف
ترى الناس !..مشاعرك هي الغرفة املركزية التي تتحكم يف أفعالك وترصفاتك ،هي
الشفرة الوراثية التي تُنسخ منها كلامتك ،هي القوة اخلفية التي سَتسم عبوسك أو
ابتساماتك ،هي دفة روحك التي حتدد وجهتك..
ببساطة ،مشاعرك الداخلية هي أنت!..
لذلك كان من كامل ومجال التوحيد هلل عز وجل أن توحده حتى يف مشاعرك !..أن
حتاول جاهدً ا أال يقف خلف احلزن والفرح ،أو احلب والكره ،أو الَتدد والثقة ،أو التفاؤل
والقلق ،أو احلبور والنفور ،أو امللل واحلامسة ..ال يقف خلف كل هذه األحاسيس إال
سبب يتعلق باهلل عز وجل..
أذى ّ
قل أو كثر ..بينام مشاعرك أغىل من أن تضعها
فدع عنك الناس ،فسوف جتد منهم ً
َ
َ يَ
ُاللُت ِريدون﴾..؟!
دائام السؤال القرآين﴿ :دون ِ
بأيدهيم ..واسأل نفسك ً
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األحالم هلا منطق خاص هبا ،كل يشء تراه واقع ًيا ومنطق ًيا متا ًما ،ربام ترى ً
مثال أن رئيس
املجر يف صالون بيتكم يرشب شا ًيا باحلليب ،بينام تقفز ابنة أختك من الرشفة وتطري يف
السامء ،قد تتعجب من هذا وأنت يف احللم ولكن ليس ألنك عىل عالقة شخصية برئيس
املجر ،وال ألن ابنة أختك جتيد الطريان ،ولكن ألنك كنت تظن أن اجلميع عىل علم بأن
رئيس املجر حيب أن يرشب الشاي (سادة)!..
وحني تستيقظ تبدأ يف اكتشاف الثغرات املنطقية املوجودة يف هذا املشهد الذي كان
نسق اجلميل يف نظرك وقتها ،مل يكن هبذه
واقع ًيا متا ًما منذ قليل !..لذلك جتد أن العامل املُ ّ
املنطق ّية حني انتقلت إىل عامل آخر ،له قواعده األخرى..
البناء املتناسق نحرص عىل صنعه بأنفسنا حني هنتم بيشء ما ً
فعال فنحرص عىل أن يبدو
معني ..ليس
لترصف ما أو اعتقاد ّ
عىل قدر كبري من املنطق ّية !..نقوم بصياغة احلجج الذات ّية ّ
فقط إلقناع اآلخرين أننا ال نقوم بأمر خاطئ ،ولكن –واألهم– إلقناع أنفسنا نحن بذلك..
(خروجا عن
والس ّبة كانت
ً
وهكذا تتواىل احلجج والرباهني !..فالكذبة كانت (جماملة)ُ ،
الشعور) ،وإفشاء الرس كان (ألجل املصلحة) ،والرياء كان من رجل أقنع نفسه أنه (قدوة)،
املحرمة التي نظر هبا إىل زوجة جاره
(لتغري الظروف) ،والنظرة
وخيانة العهد كانت
ّ
ّ
احلسناء ،كانت فقط (للتأكد من يشء ما)!..

85

أكثر ما يمكن أن جتده ً
واضحا هلذه (احل ّجة الذاتيّة) هو أمر الكفر باهلل عز وجل أو
مثاال
ً
اجلحود بنعمه أو عصيانه ،فتجده يصنع لنفسه بنا ًء ً
كامال متناس ًقا يف رأيه ،للدرجة التي
جتعله جيزم أنه سيستخدمه يف الدنيا واآلخرة ،إن تبني له أن هناك بالفعل آخرة.
هو يظن أن املنطق الذي يفكر به اآلن ،سوف يصطحبه معه إىل دار اآلخرة بشكل كامل
غري منقوص ،وأنه سوف يقدر عىل صياغته بنفس العبارات الرنّانة ذات الصدى..
ولكنه يف احلقيقة يف العامل اآلخر ،ذي القواعد األخرى ،سوف ينهار هذا البناء املَتابط
ّ
ويضل عن كل هذه احلجج املفَتاة ..متا ًما مثل حالنا يف
متا ًما ،ويفشل هذا املنطق اللطيف،
احللم الذي نجد أنفسنا فيه منطقيني متا ًما ،فقط إىل اللحظة التي نستيقظ فيها لنفطن إىل أن
ْ
َ َ
األمر مل يكن كذلك عىل اإلطالق !..كام يقول اهلل عز وجل عن ذلك اليوم﴿ :انظ ُْرُكيْفُ
َ َ ََ َْ
ْ َ َ يَ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُماَُكنواُيفْتون﴾..
واَُعُأنف ِس ِهمُوضلُعنهم
كذب
سوف يض ّلون ويتيهون عن كل ما كانوا يفَتونه من حجج ،سوف ينسوهنا بشكل
ونمقوه من حججهم يف
كامل !..سوف ُيصابون بحالة ذهول تام عن كل ما كانوا ّ
جهزوهّ ،
ذلك اليوم ..ليس ألن أحدً ا سوف يقوم بإخراسهم ،ولكن ألهنم سوف يتأكدون بأنفسهم،
وحني تنكشف هلم حقائق الوجود  ،أهنم مل يكن هلم أن يكفروا باهلل عز وجل وال أن يعصوه
ثمة حجة واحدة صامدة أمام براهني اإليامن والتقوى ،التي كانوا
بأي حال !..وأنه ال توجد ّ
عمى عنها يف الدنيا ،وصاروا اآلن يروهنا بشكل واضح تام دون التباس من هوى
يف
ً
أنفسهم ،ودون غاممة من غاممات غفلة احلياة الدنيا!..
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صنع (املطاوي) من املسامري الكبرية كان تسليتنا املفضلة أنا وزمالئي يف املدرسة
اإلعدادية ..نذهب إىل قضبان القطار لنضع عليه ما لذ وطاب من املسامري التي مجعناها
طوال اليوم من فناء املدرسة والشارع دون أن نضع يف االعتبار كم ونوعية املواد العضوية
ساترا وراء املزارع وننتظر القطار املهيب يأيت عىل هذه
التي البد وأهنا تلوثها ..ثم نأخذ ً
املسامري ليحوهلا ألنواع من األسلحة املختلفة ،مع شعور الَتقب واخلطر واللهفة والتحدي
عمن سيحصل عىل أمجل (مطواة) !..كنا نلقي بكل هذه األشياء القذرة بعد ذلك يف
بيننا ّ
أقرب حفرة ،ونتسىل يف طريق العودة بقطف التوت من الشجر احلكومي.
خمترصا
متأخرا عن العمل يف املستشفى سلكت طري ًقا
وبعد سنني كثرية ،وألين كنت
ً
ً
ألجد نفيس أمام ذات القضبان التي مل أزرها منذ ثالثة عرش عا ًما ،كان املوقف عىل قدر كبري
من الدراميّة والنوستاجليا ..الذكريات كانت تفوح من املكان ..يف هذا املكان بالذات كنت
ضحكت هبسترييا ،وهنا تأملت بغباء ،وهناك تعثرت أمام القطار املتحرك وشعرت باخلطر
ثمة خطر ً
أصال ،يف الواقع يمكنك
واألكشن ،ثم أدركت بعد أن قمت رسي ًعا بأنه مل يكن ّ
أن حتتيس فنجانًا ً
كامال من القهوة عىل القضبان قبل أن يدركك القطار البطيء.
نفسا عمي ًقا وأنا أنظر إىل كل هذا املايض وابتسمت ..ثم فطنت إىل أين ال أشعر
أخذت ً
بأي يشء عىل اإلطالق !..كل املشاعر التي يفَتض هلا أن تأيت مع الذكريات مل تكن
موجودة ..يف الواقع هذا جمرد مكان رخرب كنت أحبه يف املايض وقد جتاوزتُه اآلن ح ًقا!..
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أحب الذكريات ً
فعال ،وجزء من حبي هلا يكمن يف أين أخترب مدى االختالف يف نطريت
إليها بني زمنني ..مثل مسلسل الرسوم املتحركة الذي كان يمثل يل معنى البهجة الصافية
بال مبالغة ،والذي لو شاهدته اآلن فهو جمرد مسلسل ممل ميلء باألفورة ،وعىل األرجح
سأنتقد كاتبه يف دستة من احلبكات غري املتقنة.
كانت نفيس حتتاج إىل هذا الدرس ،يف األوقات التي يشعر املرء فيها أن ندوب جراحه
أنواعا من األمل جديدة متا ًما يف نوعها ،قوية
ربام كانت أوسع من أن تلتئم هذه املرة ،أنه خيترب
ً
بالفعل يف شدهتا ،ومن املحتمل أنه لن ينجو كاملعتاد ..كنت أحتاج إىل أن أتذكر أن النقطة
شاعرا أهنا لن تتزحزح سوف متيض بالفعل وأرسع مما أتصور،
الزمنية التي أقف عليها اآلن
ً
وأن املشاعر التي تغمرين يف هذه اللحظة أو تلك سوف تتبدل مهام كانت شدهتا ..وأن
قدرتنا عىل جتاوز متاعب الدنيا ال تكمن فقط يف تغري األحوال من حولنا ،ولكن يف أننا
بذاتنا سوف نرحل عنها!..
كنت أخاطب نفيس وقتها وأنا أراقبها وهي تنزف بنظرة خمتلفة ،نظرة مستقبلية رأيت
ملتئام متا ًما مل يبق منه إال جمرد أثر ،أو عالمة ،جمرد تذكار ،ولكنه مل يعد
من خالهلا
ً
جرحا ً
يؤمل!..
كنت أقول لنفيس حينها :أنت لست بخري اآلن ،ولكنك ستكون كذلك ..
إياك أن تقلل من قدرتك عىل التجاوز ،من احتاملية العبور ،من مدى إمكانية التغري..
إياك أن تنسى مجال نعمة النسيان!..
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يف قبائل (دوجون) األفريق ّية حتتل النساء اهلسترييات منصب الكاهنات !..وتزداد
الكاهنة يف املكانة الدينية كلام زادت نوباهتا العصب ّية !..فهي بالنسبة هلم عىل اتصال مبارش
مع اآلهلة ،ومعظم اآلهلة عندهم هي األجداد األسطوريون طب ًعا ،كل واحد يأيت إىل األرض
صب ًّيا يبلل ثيابه ثم يكرب ليتعلم كيف ال يبلل ثيابه ،ثم يشيخ فيعود ويبلل ثيابه ،ثم يموت
رمزا للحكمة وأسطورة للعطاء ويعبدونه .هذا مفهوم بالطبع!..
فيتم اعتباره ً
برغم ذلك فإن قبائل (دوجون) تعتقد بوجود إله خالق أعظم وحيد ،ويسمونه (أ ّما)
وأؤكد لك أن هذه التسمية ليس هلا عالقة بكلمة (أ ّما) املرصية الريفية التي تعني يف اللغة
العربية (أمي) !..ويف اعتقادهم فإن (أ ّما) هو إله متعال عىل كل اآلهلة األخرى ،ويقيمون
له يف كل بيت حمراب طيني خمروطي ،ويتم ذكر اسمه قبل أي إله (صغري) آخر.
يف غرب الكامريون فالقصة خمتلفة ،هم يعتقدون أن اإلله األعظم خالق الكون اسمه
(نيامبي) يعيش أعىل القمر ،وال أحد يستطيع أن يصل إىل مكانه .وأما قبائل أعايل النيل
فتعتقد بوجود إله ساموي كبري ،هذا اإلله ليست له صورة مادية وال شكل ،خلق اخلري
عرف يف
والرش عىل سواء .وعند قبائل (البامبارا) ُيعرف اإلله األعظم باسم (فارو) .بينام ُي ر
(أشانتي) باسم (نانا) .ويف (إيفا) باسم (ماوو) .ويف (اليوروبا) باسم (أولورن) .وعند
(اإليبو) باسم (شوكو) .وأما عند (كينيا) فاإلله األعظم عندهم اسمه (مولونجو) .ويلقبه
(السوازي) باسم (الرئيس األكرب).
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وهكذا ..مجيع شعوب قلب أفريقيا تقري ًبا –تلك الشعوب التي هي أقدم شعوب العامل
أنثروبولوج ًيا عىل اإلطالق– تعتقد بوجود إله متعال خالق للكون ،وهناك وسطاء بني
البرش وبينه هي ما يسمونه باآلهلة الصغرى ..وهم يتفقون عىل أن هذا اإلله األعظم قد بدأ
اخللق منفر ًدا!..
هذا اال ّطراد التارخيي عىل وحدان ّية (الرب) ال يكاد يسلم منه أحد ،وال حتى الوثنيون
الذين يعبدون األصنام بشكل رصيح وبطريقة تثري العجب ،إذ إنك تعتقد أن اإلنسان من
املفَتض أن يكون ارتقى إىل احلد الذي يمنعه من أن يع ّفر وجهه أمام متثال جبيس غري حمكم
الصنع لرجل مفرط السمنة وعىل األرجح كان يعاين من مرض البول السكري ،فالوثن ّيون
تقرهبم إىل اخلالق احلقيقي.
يف احلقيقة يعتقدون أن هذه اآلهلة إنام هي وسيلة ّ
هذا اال ّطراد التارخيي بوحدة اخلالق لربام هو من بقايا دين الفطرة ودين األنبياء الذين
أرسلوا يف كافة بقاع األرض يب ّلغون رسالة اإلله الذي استوى عىل العرش ،تلك الرسالة
َ ََ َ َ ََ َ ََ َ ْ ْ ََ
ُوأ ِق ِمُ
التي تقول لكل كائن برشي عىل وجه األرضِ ﴿ :إن ِنُأناُاللُلُ ِإَلُ ِإلُأناُفاعبد ِن
َ َ َ ْ
املوحدة التي صنعت
الصَلة ِ ِ
َُلك ِرُّ﴾ ..لذلك يقول اهلل عز وجل متحد ًثا عن هذه الرسالة ّ
﴿و ْ
اسأَ ْل َ
َ َ َ َ َْ ْ
ُم ُْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
هذا اال ّطراد التارخيي البرشيَ :
ونُ
نُأرسلناُ ِمنُِب ِلكُ ِمنُرس ِلناُأجعلناُ ِمنُد ِ
َ ْ
َ
ً ْ
ْح ِنُآل ِ َهةُيعبَدون﴾..؟
الر َُ
يف املرة القادمة التي حتتاج فيها إىل العون ،وقبل أن تسأل الناس ،انظر إىل الكون من
فوقك وتذكر أن عا ّمة البرش مؤمنهم وكافرهم يقولون :مل خيلق هذا الكون إال اهلل!..
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قال له يف محاس حقيقي" :كثري من الناس مثلك حيبون نضارة وجه األطفال املمتلئة
بالدهون الناجتة عن حلوى النعناع عن مجود وجه الكبار اخلايل من الدهون ومن احللوى
أيضا !..لكني عن نفيس أفضل عىل كليهام جتعدات وجوه ال ُع ُجز والعجائز املمتلئة
ً
بتضاريس من عاشته احلياة أكثر مما عاشها".
رد عليه" :جتاعيد وجه العجائز مجيلة طب ًعا ،لكن ماذا عن الرباءة؟ ال يمكنك أن تقارن
شي ًئا بجامل براءة األطفال الذين مل يتعرفوا بعد عىل شجرة احلياة املحرمة ،ومل يأكلوا بعد من
ثامرها امللعونة شي ًئا".
عف الثمرة بعد أن خربها،
قال" :بل يمكنني ،براءة العجائز أمجل !..إهنا براءة من ّ
واستربأ من خبائثها بثالثة أحجار من ّقيات ،الزهد والورع ومفارقة املألوف"!..
غمغم صاحبه" :فامذا عن النقاء؟ كيف تدعي أن نقاء العجوز أكرب من نقاء الطفل؟
وماذا فعل الطفل يف حياته كي ّ
كح ْلبة اللبن األوىل ،كندى الصباح املبكر ،كهواء
يتقذر؟ إنه ر
البحر اآليت من جزر مل تسكنها البرش".
قال":نقاء العجوز أمجل ،إنه نقاء املهاجر الذي قد سئم ما كان فيه من خبث ريح البلدة
القديمة ،نقاء من غرق ثم نجى ،من مرض ثم عويف ،نقاء من اجتاز الضفة إىل اجلهة
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األخرى فخرج منها وقد ابتل باملاء ،رسعان ما سيجف ،بينام الطفل الذي مل ينزل إىل املاء
بعد ،فرسعان ما يبتل"!..
رد عليه" :وضحكة األطفال الرفيعة"..؟
قال" :بديعة بالفعل ،ولكن هل سمعت من قبل ضحكة العجوز اخلشنة رسيعة
اخلفتان؟ إهنا مرآة روحه بحق ،خيربك من خالهلا بآالمه التي بداخله والتي لن يزعجك هبا
أبدً ا".
قال":وماذا عن سهولة خداع األطفال؟ يمكنك أن ختدع الطفل بسهولة ،فتشعر بأنه
ضعيف بحق وحيتاج إليك ،حينها ال تعدله بأي يشء يف العامل".
قال" :سهولة خداع العجوز أمجل ،إنه ينخدع لك ال عن محق ،ولكن عن إذعان .إنه قد
تنازل عن كربياء البرش ،وأودع ثقته يف من هو أقل منه ،ال ليشء إال ألنه حيب لك أن تقوده
وتدله ،فهو قد علم من نفسه أنه ال يستطيع االستقالل بالقيادة ً
فعال ..أرأيت مجال
الضعف"..؟!
سكت صاحبه ثم قال له" :نحن نحب الطفل والعجوز ح ًقا ألهنام ليسا مثلنا ،أليس
كذلك"..؟!
ابتسم ابتسامة حزينة وقال له" :بىل يا صديقي..
لوثني"!..
أنا وأنت من ا ُمل ّ
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ال توجد إعالنات تليفزيونية لسيارة الالمبورجيني ،ألن هؤالء الذين يقدرون عىل
حتمل ثمنها ال يتواجدون حول التلفاز!..
ذكرين ذلك بام قرأته عن بضعة رشكات كبرية منهم رشكة (رولز رويس) للسيارات
ورشكة (زارا) للمالبس ،تفتخر هذه الرشكات أهنا قد وصلت إىل مرحلة شهرة وموثوق ّية
ثم ال تقوم هذه الرشكات بأي دعاية ملنتجاهتا ،بمنطق:
ال حتتاج معها إىل الدعاية !..ومن ّ
ومن الذي حيتاج إىل أن يقنعه أحد بأن يشَتي من (زارا)..؟!
وهذا شبيه بمنطق أساتذة الطب الذين ال يكتبون عىل عياداهتم أهنم حصلوا عىل درجة
الدكتوراة !..يَتكون هذه األمور للصغار كي يتفاخروا هبا بينام هم قد وصلوا إىل األستاذ ّية
وهو ما جيعلهم يستغنون عن هذا التفاخر ،الذي هو بالفعل صغري بالنسبة هلم.
فكرت يف هذا حني الحظت أن اهلل عز وجل قد أنزل القرآن عىل البدوي العريب القابع
ُ
ذرة ،ولكنك ال تدري !..هناك عامل خفي
يف صحرائه فلم يقل له :لعلمك هناك جمرة وهناك ّ
متا ًما عنك ،هناك معجزات يف اخللق ال يمكنك أن تتخيلها!..
ال ،ال حيتاج اإلله حني يتكلم إىل هذا !..يستطيع أن يبهر هذا العريب متا ًما من واقع
صحرائه وأنعامه وخيامه ،ال حيتاج إىل أن ينظر إىل ما وراء زمنه وكأنه ال توجد معجزات
كافية يف زمنه!..

93

ال حيتاج اإلنسان إىل أن يقدّ ر قدرة اهلل يف خملوقات بعيدة متا ًما عنه مكانًا وزمانًا ،وكأن
ما خلقه اهلل من حوله غري كاف!..
َََ
يف املقابل كان ما قاله اهلل عز وجل هلذا العريب القديم :فقط ،انظر بجانبك﴿ !..أفَلُ
َ َ ْ
َ ْ َ َ َْ َ َ
َ ْ َ َ َ َ ََْ
ََْ
َْ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ينظرونُ ِإل ِ ِ ِ
َ َْ
َ
ح ْ
ُكيْ َفُسط َ
ت﴾ ..
*ُ َو ِإلُاْل ْر ِض
ِ
وحني أراد اهلل عز وجل أن جيعله يعترب بمن سبقه مل يقص عليه القصص التي ال ندري
عنها شي ًئا واخلاصة باألنبياء الذين أرسلوا إىل أسَتاليا أو النبي الذي ُبع رث يف اهلنود احلمر..
بل حدّ ثه عن القوم الذين كانوا يسكنون املساكن التي يسكنها اآلن ،الذين تبلغ ديارهم
ْ
َ َ ً َ
ي*
وطاُل ِم َنُالم ْر َس ِل َُ
مسافة عدة أيام من داره ،الذين يمر عىل آثارهم يف أسفاره﴿ :و ِإنُل
َ
َْ
َ
َ
َ َ ْ َ
إ ْذ َ َ
َُنيْنَاه َ َ ْ َ َ ْ َ
ْجع َُ َ َ ً
ين * َو ِإنك ْمَُلَمرونُ
ين * ث َمُد َم ْرناُاْلَخ ِر َُ
اُِفُالغابِ ِر َُ
ُوأهلهُأ ِ
ي * ِإلُعجوز ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َْ َ
ْ
﴿و َسكنْت ُْم ُ ُ َ َ
ون﴾َ ..
ين ُظلمواُ
اَل ُ
اك ُِ
ي * َوبِالليْ ِل ُأفَل ُُتع ِقل
َعليْ ِه ْم ُمص ِب ِح َُ
نُ ِ
ِف ُمس ِ
ِ
َْ َ ْ ََََ َ َ ْ َ َْ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ
ََْْ َ
َضبْناُلكمُاْلمثال﴾..
فُفعلناُ ُبِ ِهمُو
يُلك ُمُكي ُ
أنفسه ُمُوتب ُ
ملاذا..؟؟ ألن اإلله ال حيتاج إىل أن يتفاخر بام ال يعلمه هذا األعرايب وال يبلغ عقله ..بل
كل خلقه معجز ،كل عقابه شديد ،كل سننه ماضية ،كل ع رربه مبكية!..
فقط ،انظر بجانبك!..
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أنظر إليها يف عجب ،إهنا عمتي فلامذا أشعر أهنا بعيدة إىل ذلك احلد..؟!
كانت تلعب وتأكل وتنام وتصحو مع أيب يف بيت واحد ،وبرغم ذلك فإنه لو سألني
جورج قرداحي يف سؤال املليون أن أذكر ثالث معلومات عنها ،النسحبت.
يأيت حفيدها ليلطخ مالبيس بالطني ويرشب مياهي الغازية ويتجشأ ،بالنسبة هلا هو أهم
إنسان يف الكون وهي تظن أنني أهيم به ح ًبا أنا اآلخر ويصيبني األرق ً
ليال من التفكري فيه
بينام أنا مستعد ملبادلته راض ًيا ببعض الَتمس من عند عم مصطفى!..
من خلفها يقف جدي شاخم ًا يف صورة تذكارية عمالقة ،أنا أمحل اسم ذلك الرجل،
وجيناته مترح يف كل خلية من جسدي ،وبرغم ذلك أمحل له صورة مبهمة جمملة خمترصة
بشدة ،بينام أعرف عن عم مصطفى أكثر مما أعرفه عنه..
ال أحسب أبدً ا أن النسخة اإلعدادية من أيب كان يتخيل أن حياته كلها ستكون يف بلدة
ال يعرف هو وقتها أهنا كانت موجودة ،أو أن أبناءه سينظرون تلك النظرة احلائرة إىل أبيه
الذي هو اآلن ملء سمعه وبرصه ،وأهنم قد خيفقون يف معرفة العدد الذي يملكونه من أبناء
العمومة..
لشدّ ما ختدعنا احلياة حني تومهنا أهنا ستطاوعنا اآلن يف خطانا التي حسبنا أننا نسري فيها،
مقرب قائلني يف أنفسنا" :لن نفَتق حت ًام" ،أو حني
لشدّ ما تسخر منّا حني ننظر إىل صديق ّ
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يرضنا وما ينفعنا ،وما يسعدنا وما حيزننا ،حني نظن أننا نملك قلوبنا ثم
نظن أننا نعلم ما ّ
نظن أهنا ال ختطئ ،حني نخطط يف قلق من الغد بينام ال نعلم أي يشء عن مفاجآته ،حني
رحا بتلك األمنية التي حتققت ،أو تنسكب دموعنا لفوات ذلك املأمول.
تَتاقص قلوبنا ف ً
دون أن نعلم أن هذه األمنية ،أو تلك املأمول قد يكونا إىل اجلحيم أقرب!..
نحن نجهل كل يشء ،وأكرب جهلنا يتجىل يف كل ما يتعلق بحياتنا نحن !..بينام احلال مع
اهلل عز وجل جدً ا خمتلف ،فاهلل يعلم!..
أي جمال
أي حال ستنهي يومك ،يف ّ
يعلم ما يف الشهادة ،ويعلم ما يف الغيوب ،يعلم عىل ّ
سيجول خاطرك اآلن ،يف أي مكان سوف ترسو سفينتك غدً ا ،يعلم يف أي سحابة تقبع
نقطة املاء التي سَتوي عطشك يف يوم ما بعد العودة متع ًبا من العمل ،يعلم اسم الل ّحاد
الذي سيقلبك عىل يمينك يف قربك ،يعلم ثمرات احلياة السامة التي سوف مترضك ،ويعلم
كل يشء عن أدويتك مارة املذاق!..
إهنا حقيقة نختربها يف كل حني ،حقيقة أن البون الشاسع بني جهلنا املطبق وبني علم اهلل
احلكيم ،ال يعطينا أبدً ا احلق يف الشكوى من أي يشء يصيبنا منه ،هذا البون الشاسع ال
نملك معه إال أن يقودنا إىل الرضا الغريب عن كل ما نكرهه ،إىل التصديق األعمى بكل ما
يقوله ،إىل االستسالم الكامل لكل أمر ،إىل احلذر البالغ من كل هني ..يدفعنا إىل رؤية احلق
ْ
واخلري يف كل ما يقذفه إلينا من ترشيع أو تقدير ،ملاذا؟ ألنه يعلم ما جتهله القلوب﴿ ..قلُ
ْ َ ي َ يَ ْ
يَ َ ي َ ْ
ُعَلمُالغيوب﴾!..
ُر ِِبُيق ِذفُبِاْل ِق
ِإن
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لطيفة هي ثقة (جيمس آرش) األيرلندي يف  1650حني كان يتوىل منصب رئيس أساقفة
أرماج ملا استنتج من حساب تواريخ املواليد يف اإلنجيل أن اهلل قد خلق آدم يف العام 4004
متا ًما قبل ميالد املسيح عليهام السالم!..
فضفاضا أكثر من الالزم بالنسبة إىل (جون اليتفوت)
ويبدو أن هذا التاريخ كان
ً
اإلنجليزي من جامعة كامربيدج ،فعدّ ل عىل آرش وأعلن أن خلق آدم عليه السالم تم يف
صباحا !..مل نكن
الثالث والعرشين من أكتوبر عام  4004ق.م .يف متام الساعة التاسعة
ً
نعلم أن السامء تتبع توقيت جرينتش ولكن اليتفوت كان واث ًقا من ذلك عىل كل حال..
بطبعي أنفر من مقدار معني من الثقة ،شخص ًيا أعترب أن الثقة يف النفس جيب أن تكون
بمقدار صغري وحمسوب للغاية وإال أفسدت كل يشء ،وكام يقولون :لوال ذلك الرجل
كثريا من املتفائل الذي اخَتع الطريان..
املتشكك الذي اخَتع الـ (باراشوت) لكنا عانينا ً
املشكلة األكرب تبدأ حني يتم دمج هذه الثقة غري املفهومة باحلسابات الدينية ،ما فعله
آرش واليتفوت شبيه بام نفعله نحن حني نجزم بأن النرص عىل اليهود (عىل وصول) ،وأن
الظاملني سوف نراهم قري ًبا هالكني ،وبالطبع لو حتجبت النساء فسوف يرتفع الغالء!..
ال أدري ملاذا يتساهل أحدهم يف تعيني نفسه كمتحدث رسمي عن اإلله ،أو يقوم بتالوة
بيان عاجل وصله من كتبة القدر بطريقة ما؟! وهل يا ترى من يوجب عىل اهلل طريقة
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(كليشيه ّية) حمببة إىل نفسه يف تدبري األمور قد راعى مقام عبوديته بني يدي اهلل الذي وحده
بيده كل يشء؟!
يف غزوة بدر أخذ النبي ﷺ يدعو ويترضع أن ينرصه اهلل عىل األعداء حتى أنه مل يلتقط
رداءه الواقع عن كتفه ،ثم ملا نزل عليه جربيل بالوحي أن النرص سيكون هلم ،وقتها -فقط-
رشي جتب عىل اهلل نرصته لكان خاتم
استبرش ّ
وبرش املسلمني بذلك ..أظن أنه لو كان هناك رب ّ
األنبياء ،ولكنه ﷺ كان أفقه من أن يوجب عىل اهلل شي ًئا مل يوجبه عىل نفسه!..
يدعو أحدهم بدعاء ثم ال يستحاب فيقول إذن اهلل ال يسمعني! يرى بعضهم حال
املسلمني البائس فيقول إذن اهلل ال حيبهم! يتعجبون من نوم الظاملني اآلمن يف فراشهم
فيقولون إذن اهلل غري موجود!
كفوا عن جمموعة الوعود الومهية يف عقولكم التي مل يعطها اهلل ً
فعال لنا !..كفوا عن
صكوك األمان املغشوشة التي نتناقلها بثقة وننسى أننا نحن من كتبناها !..كفوا عن ا ّدعاء
معرفة الطريقة احلرصية التي هبا ُيقدر اهلل لنا املقادير!..
يف موقع اإلنسان من اإلله فهو مفعول به مرفوع بالقضاء مكسور بالفقر منصوب عىل
مصريه جمزوم عىل نفاذ كلمة اهلل فيه..
يف موقع اإلنسان من اهلل نحن نسمع ثم نخضع ثم نركع ثم يقول بعضنا لبعضَ ﴿ :و َماُ
َ َ َْ
َ َْ َ
ْ
ْ ْ َ َ
ل َ َ
الل ُ ِمن ُ َ ْ
ّكُ
لل ُ َعليْ ُِه ُت َوَّكتُ ُ َو َعليْ ُِه ُفليَتَ َو ُِ
ل ُ ِ ُِ
ن ُاْلكمُ ُ ِإ ُ
َش ُِء ُ ِإ ُِ
ن ُ ُِ
ن ُ َعنكم ُم ُ
أَ ِ ُ
ْ ل َ
ون﴾..
المتَ َوَّك ُ

98

ال يوجد من يع ّقد الفن مثل هؤالء الذين حياولون تقعيدهً !..
مثال حني تشاهد لوحة
مجيلة مرحية للعني واألعصاب ،فهذا منظر مجيل ،لقد صنعها الفنان ليبهجني وحصل عىل
شكرا لكم ..لكن يرص واحد من هؤالء عىل أن
مبتغاه ،وانتهت القصة عند هذا احلد،
ً
يذكرك بأن هذه اللوحة ُرس رمت يف العرص كذا والذي كان ال يؤمن بـ كذا ،لذلك فهي تعرب
عن بالبالبالبال ..أجزم أن ذلك الذي رسمها مل يكن يعلم كل ذلك ،لقد رسمها من أجل
أن يبيعها ليطعم أوالده ،وهذه البقعة ال متثل إيامنه بالبوهيمية وإنام كانت بقعة زيت من
بقايا البطاطس أهيا البائس !..من فضلك دعنا نستمتع هبدوء ،لقد ع ّقدتم احلياة بأكملها،
وترفضون أن تَتكوا لنا بقعة واحدة هادئة بسيطة..
باملثل ال أذكر أين استمتعت أبدً ا بدروس (تاريخ األدب) يف الثانوية العامة ،شعر
(البحَتي) رائع حني تقرؤه عل فراشك يف ليلة ممطرة ،لكنه يتحول إىل كتلة من التعاسة يف
رأيي حني يندمج بتاريخ الدولة العباسية والرصاعات السياسية التي أثرت عليه وتظهر
آثارها يف قصيدة وصف الربيع ..ملاذا تكرهني؟!
للفن ،وال النقد األديب التارخيي ،هي علوم
بالطبع ال ُأق ّلل قيمة الدراسة األكاديم ّية
ّ
حتام ال أستمتع هبام قدر استمتاعي بالفن أو باألدب نفسه!..
حمَتمة وهلا مريدوها ،ولكني ً
تذوق البالغة قد ال حيتاج بالرضورة إىل شاعر وال إىل لغوي وال إىل
احلد األدنى من ّ
فصيح ،وبالتأكيد ال حيتاج إىل مؤرخ أو أكاديمي ..البالغة خملوق يف اإلنسان جهاز استقبال
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وهيش هلا ّ
هلا يعرفها وهي قادمة ّ
ويبش ،وترحل وهو قد تم إطرابه وإنعاشه ..وربام هلذا
اعتاد الشعراء أن حيتلوا اجلهاز اإلعالمي كله بني العامة من الناس يف العصور الوسطى
والقديمة ،انحرس هذا الدور اآلن عنهم وختلوا عنه لألفالم اهلوليودية التي بالتأكيد
ستتفوق عليهم يف سحر مؤثراهتا اآلخذة.
املحسنات البديعية واجلناس واالختصار والقرص والتقديم والتأخري والتشبيهات
خصوصا هؤالء الذين يعشقوهنا من دون
البالغية والصور والقوايف يعشقها الناس مجي ًعا،
ً
أن يعلموا أن اسمها املحسنات البديعية !..يمكنك أن ختترب ذلك بالنظر إىل القصائد
واألغاين -حتى اهلابطة منها -التي تشتهر وسط العوام لَتى أهنا مليئة بالقوايف،
والتقطيعات املوسيقية لأللفاظ!..
وألن القرآن قد نزل ليخاطب الناس عىل اختالف مشارهبم ،جتده أبلغ ما يكون حتى
ََ ْ
َْ
س*
يوافق حبهم هلذه البالغة ،وألن الذي خلقهم يعلم ذلك منهم﴿ :فَل ُأق ِسم ُبِاِلن ِ ُ
َ
ََ ْ
َ
َ َََ
َ َ
َْ َ ْ َ
ق*
َل ُأق ِسمُ ُبِالشف ِ ُ
س * َوالصبْ ِح ُ ِإذاُتنف َس﴾﴿ ..ف ُ
س * َوالليْ ِل ُ ِإذا ُ َع ْس َع َ ُ
ار ُالكن ِ ُ
اْلو ِ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ ً َ
اُع ْن َ
ُطبَ ِق﴾..
ق * لْتكبُطبق
ق * والقم ِرُ ِإذاُاتس ُ
واللي ِلُوماُوس ُ
اهلل عز وجل قد أنزل القرآن إذن يوافق حبك وتفضيالتك لألمور .حيب اهلل تعاىل لك
فعال هبذا الكتاب !..يريد اهلل سبحانه لك ً
إذن أن تنتفع ً
فسهل
فعال أن تتخذه ريب ًعا لقلبك ّ
لقلبك الوصول إليه !..يأمرك اهلل عز وجل بأن تراجع موقفك جتاه كتابه الذي يرسه للذكر،
حني دعاك ألن تكون له أول مدّ كر!..
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نظر له بسخرية وقال" :إذن أنت تظن أن هذه هي حكاية أخرى من حكايات الوعظ
وقصص التائبني ..تظن أنني أكرر معك ما فعله قاتل املائة نفس وأشياء عىل هذه الشاكلة..
تظن أين تائب منكرس وأنت الشيخ الذي يقنعني بأن اهلل يقبل توبة التائبني !..ومن تظن
نفسك حتى تعتقد أين بحاجة لك كي يقنعني بأن اهلل يقبل توبة التائبني"..
وهم بأن يقول شي ًئا ذك ًيا لكن عىل ما يبدو مل جيد شي ًئا يقوله والتزم
تبسم اآلخر هبدوء ّ
ّ
الصمت ..ثم يف النهاية قال بيأس من يعلم بأن ما يقوله عىل األرجح لن يكون هبذا الذكاء:
"صدقني ،أنا أفهم ما تتكلم عنه ،أنت ال تريد التوبة ً
فعال ،أنت فقط تريد أحدً ا ما خيربك
بأن اهلل يقبل غري التائبني !..أنت تريد ألحدهم يطمئنك بأنه ثمة أمل هلؤالء الذين ال
ثمة رمحة ألولئك الذين مل يفعلوا شي ًئا هلذه الرمحة ..أنا
يستحقون أدنى قدر من األمل ،أنه ّ
أفهم ما تفكر فيه ،أنت ال تريد أن تتدين ً
فعال ،أنت فقط تريد أن تطمئن ..ولكن حظك
السعيد  -أو التعيس ،ال أعلم بالظبط  -أوقعك يف مقدار كاف من العلم جتعلك تفطن إىل
أن هذا غري موجود ،أنك متارس مع نفسك أخطر أنواع اخلداع ،وأنه وقت موتك لن تكون
سعيدً ا ح ًقا كام كنت تظن يف أحالم اليقظة خاصتك ،أنت كنت حتلم أن متوت ساجدً ا ،أو
عىل د ّفتي كتاب عظيم ما ،حتى وإن كنت غري مؤمن فأنت كنت حتلم بأن متوت ميتة بطولية
كجيفارا وتصري أيقونة ُخم ّلدة ..أنت اآلن قد كربت ونضجت بشكل كاف وعلمت أنك
ستموت عىل األرجح يف حادث عبثي عىل طريق سفر غري مهم إىل هذا احلد ..لذلك أتت
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لك هذه الفكرة العابرة وسألتني عنها قبل قليل :إىل أي مدى تتسع رمحة اهلل..؟ كنت تريد
مها أم حقيقة ،يف النهاية ال يشء
أن تتأكد إن كان ما نسجته يف خيالك من قيمتك سيكون و ً
سيهم ح ًقا بعد أن نغمض جفوننا للمرة األخرية غري هذا السؤال :إىل أي مدى سوف تتسع
رمحة اهلل ..لذلك يا صاحبي صببت جام غضبك عيل حني ابتسمت لك يف رأفة مصطنعة،
وهي مصطنعة ً
وقلت لك" :املدى هو كل يشء" ..أنت ظننت أن
فعال ألين ال أعرفك،
ُ
هذه أحد قصص التوبة ،بينام أنا أعلم أن موقفنا احلايل أكثر درامي ًة وحزنًا من أن تكون هذه
جمرد قصة توبة أخرى"..
دائام هناك أمل ،وبخصوص حالتك أنت فهناك سببان هلذا
مل يرد عليه ..فأكمل هوً " :
األمل ،أول سبب أنك مل متت بعد ،ومتلك كل فرص الدنيا" ..ثم سكت ،وبعد فَتة صمت
هم باالنرصاف وقال له" :وأما السبب الثاين ،أنك مازلت تسأل ،مازلت هتتم"!..
ّ
ثم بدأ يف االنرصاف ً
فعال..
ناداه قبل أن يبتعد وبصوت عال قال له" :أنا ال أهتم إىل هذا احلد ..سؤايل لك كان
فعال ،مبناه احلزن ال أكثر ،كرستني احلياة ً
عابرا ً
وفكرت فيه ،غال ًبا سوف أنسى كل
قليال
ُ
ً
يشء حني تعود إ ّيل فرحتي"..
دائام األشياء التي خترج لنا حني حيفر بداخلنا احلزن هي تلك األشياء
التفت له وقالً " :
التي بباطننا ح ًقا ونحاول أن نخفيها ..لربام أنت هتتم أكثر مما تظن"!..
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حيكي الصينيون عن زمن أثناء حكم ساللة [هيسا] ( 1782-2205ق.م) أنه تغريت
بيئة الكون بشكل مفاجئ ،وظهرت عرشات الشموس يف السامء ،وعانى الناس عىل
األرض بشكل كبري ،فأمر اإلمرباطور أحد رماة السهام املهرة بإسقاط تلك الشموس
الزائدة ،فلام فعل كافأه بحبة لو تناوهلا فإنه ينال هبا اخللود ،ولكن زوجته رسقتها منه،
ونُف ريت بسبب هذه اجلريمة إىل القمر!..
ما كل هذا اإلبداع؟ أم تراه األفيون؟ ولكن عىل كل حال ،مل يكن علينا أهيا الصينيون
أن نبتكر هذه القصة لنثبت أننا حمظوظون بشمسنا !..فنحن نعلم اآلن أن وقوع (حظنا) يف
كونة
نجم متوسط احلجم كان مناس ًبا متا ًما للمعدّ ل املتوازن الذي تفنى فيه الغازات امل ّ
أيضا يف موضع مثايل متا ًما بالنسبة إليها ،فالرشيط الصغري
للشمس ..ونعلم أن األرض ً
الذي تقع فيه األرض حول الشمس والذي ُيدعى باسم  Goldilocks Zoneضيق
للغاية ،ال بد لألرض أن توجد يف هذا الرشيط –الذي هو صغري جدً ا باملقارنة باملسافة التي
تفصلها عن الشمس– بحيث ال ترتفع احلرارة فيها لدرجة ّ
تبخر مياه املحيطات وال
تنخفض للدرجة التي يتجمد بسببها كل يشء ..وجود األرض يف هذا الرشيط الض ّيق كان
بسبب حسابات دقيقة جدً ا متت لكتلتها وحجمها وشكلها شبه الكروي..
يتكون جسدك بشكل رئييس من الكربون ،وال تستطيع أن تنجو عدة دقائق بدون
األكسجني ،فيكفيك أن تعلم أن لو كانت القوة النووية الكونية القوية تغريت بقيمة %0.5
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تكونت أي ذرة كربون أو أكسجني يف املراحل املبكرة للكون بفرض
عن قيمتها الفعل ّية ،ملا ّ
أننا اعتمدنا نموذج االنفجار الكبري !..بينام لو كانت الربوتونات يف ذرات جسدك أثقل
مذكورا!..
كنت شي ًئا
بنسبة  %0.2من كتلتها لتحللت إىل نيوترونات ،وملا ر
ً
يمكنك أن تشعر يف حلظات معينة من حياتك أنك عديم القيمة !..أنك لو مل تكن قد
لقت ملا حدث أي يشء عىل اإلطالق !..تشعر يف حلظة من حلظات انعدام التوازن،
ُخ ر
وتذبذب اليقني ،واسوداد املشاعر ،أنك وببساطة غري مهم .Insignificant
لكن حني تفكر يف هذه التفاصيل العلمية البسيطة ،أو تفكر يف قيومية اهلل عز وجل يف
كل نسبة هرمونية ،أو توافقات إنزيمية ،أو توازن محيض قاعدي يف جسدك ،حينها تشعر
باألمهية .تشعر بإرادة اهلل لك أنت بالذات أن توجد ،وأن تبقى عىل قيد احلياة ،وأن تكون
أنت ال أحد آخر !..بكل تلك التفاصيل الصغرية التي تشعر باخلجل منها ،أنت الذي ينام
مع صوت شخري يصم آذان اجلريان ،أنت الذي حيتاج إىل طبقني من األرز حتى ترىض عنه
معدته ،أنت الذي له مشية مضحكة ،أو نظرة مرعبة ،أو نكات سخيفة!..
أنت لست بغري ذي قيمة عىل اإلطالق ..أنت إنسان ُوجدر بمقاييس دقيقة ،واختري من
بني املاليني الذين مل يولدوا بعد ،والذين لن يولدوا أبدً ا ،و ُأريدر له بالذات أن يكون ُه رو!..
َْ َ ْ َ َ َ ً
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ًّ
ام ِةُف ْردا﴾..
ُعداُ*ُ َوَّكه ْمُآ َ ِتي ِهُيومُال ِقي
كام يقول اهلل عز وجل﴿ :لقدُأحصاهمُوعدهم
أنت رقم عند اإلله! أنت معدود ،أنت مراقب ،أنت معتنى بك ،أنت لست بدخيل وال
غريب ،بل اهلل هو من أراد بأن يأيت بك هنا ..أنت تنتمي إىل ملكوت اإلله!..
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قرأت يف كتابك أنك سميع
احَتت حني
يا رب أنا آسف !..ها أنا ذا أتذكر نفيس وقد
ُ
ُ
كثريا ما
الدعاء ..يا رب أعلم أنك سمعتني حني تكلمت بغري صوت وقلت :ولكني ً
وجدت كثري إجابة..
دعوت فام
ُ
ُ
تذكرت حني كنت أدعوك منذ سنني ال أذكرها،
تذكرت اآلن!..
يا رب أنا آسف ،فقد
ُ
ُ
أن ترزقني بالبيت الساكن ،والزوجة احلنون ،والرزق احلالل ..تذكرت حني دعوتك
تذكرت حني كنت أدعوك من عدة شهور
بتيسري العمل ،وتيسري العلم ،وتغيري احلال..
ُ
بأشياء صارت يل اآلن..
وقلت بلسان
فنسيت أنا بأن هذا كان دعائي
أجبت دعائي
يا رب أنا آسف لك حني
ُ
ُ
ر
حايل :هذا هو املسار الطبيعي حلاجتي !..أنا آسف ألين ظننت أهنا جمرد نعمة منك ،ومل أذكر
ودعوت هبا وأنت استجبت !..ثم أتيت
متأخرا بأهنا كانت نعمة خمصوصة اخَتهتا أنا
إال
ُ
ً
واحَتت كيف إنك سميع الدعاء ..فيا رب أنا آسف..
بعدها يا رب
ُ
كنت أدعوك جاهدً ا بأشياء مل تصبح يل بعدها ،أتذكر كيف دعوتُك
ها أنا ذا أتذكر حني ُ
تضايقت
بأن تيرس يل عميل يف مكان ما ،وجاءين مكان آخر ،حينها تضايقت ،نعم يا ريب
ُ
ألين كنت أريد ما طلبتُه أنا !..أتذكر يا رب اآلن كيف أنك بعدها بأسبوع أعطيتني ما ييرس
يل بأن أختار بني املكانني بموافقة اجلهات املعن ّية ،ثم راقبتني وأنا أختار بإراديت ذلك الذي
اخَتت من البداية ،بعدما تبني يل بعد قليل تفكري أنه كان أفضل !..كنت يا رب
كنت يل
ر
ر
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فعلت
أدعوك باحلسن ،فلم تعطني احلسن ،ولكنك أعطيتني األحسن! ثم يا رب ماذا
ُ
احَتت حني قرأت بأنك سميع الدعاء ..فيا رب آسف!..
أنا..؟ لقد
ُ
التفت خلفي
تذكرت اآلن كيف دعوتُك أن تنجيني من مأزق كبري ،ثم
آسف ألين
ر
ُ
قلت يف نفيس :كان األمر بسي ًطا ،أتراه كان يستحق كل
فوجد ُته انتهى !..انتهى رسي ًعا حتى ُ
هذا الترضع مني؟! كانت إجابة دعائك يل أرسع من أن تدعني ً
قليال كي أنتظرها!..
أو كتلك املرات األخرى حني كنت أقول عىل قارعة الطريق :اللهم أنت الصاحب يف
قلت يف نفيس يف أحد هذه املرات ،وهل ُجيدي هذا الدعاء..؟
السفر واخلليفة يف األهلُ ..
رضرا
ها أنا ذا أتذكر اآلن أين مل ُأصب بسوء يف أي سفر ،ومل أرجع إىل أهيل فوجدت
ً
كنت صاحبي يف السفر وخليفتي
كنت تسمعني يف كل مرة أدعوك فيها ،لقد ر
أصاهبم ،لقد ر
قرأت أنك سميع الدعاء احَتت ..فيا رب أنا آسف!..
يف األهل ،ولكني يا ريب أنا ملا
ُ
دخلت فيها املشفى مع قريب يل مريض إال ودعوتُك بأن خترجه وقد
يا رب ال أذكر مرة
ُ
رسا ثم
ُشفي ،كان يا ريب بعد ذلك خيرج يف كل مرة !..يا رب ال أذكر مرة عصيتُك فيها ً
وكنت تسَتين يف كل مرة !..يا رب ال أذكر أين دعوتُك عىل طعام
دعوتُك أن تسَتين ،إال
ر
بكيت يف سجودي بأن
شبعت يف كل مرة !..يا رب ال أذكر أين
بأن تبارك يل فيه إال وقد
ُ
ُ
ارحتت من مهومي قبل أن أنرصف حتى من الصالة!..
اهلم إال وقد
ُ
ترحيني من ّ
قرأت أنك سميع الدعاء
كنت أنت جتيب ،ثم إين بعدها ملا
ُ
دائام أسأل و ر
يا رب ُ
كنت ً
رب أنا آسف!..
ُ
احَتت ،فيا ر
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متر بمرحلة من حياتك أحب أن
يف اللحظات التي تستيقظ فيها من نومك يف الصباح ّ
أسميها( :الدر ْه رولة) !..أنت ال تعلم من أنت وال ما أنت..؟ هل أنا جزء منفصل عن الرسير
الذي أنام عليه؟؟ نعم بدأت أتذكر ،أنا كائن مستقل له وجود منفصل!..
ترص عىل أهنا
ثم من هي هذه املرأة التي توقظك والتي مل ترها من قبل يف حياتك..؟ هي ّ
أمك منذ فَتة ال بأس هبا من الزمن!..
ً
حماوال أن تتذكر ما كانت خطة (تيمور النك) يف حماربة
تنظر هلا بعينني محراوين كالبنجر
(دارث فيدر) عىل ظهر (الفيل دامبو) قبل أن تدرك أن هذا كله حلم متخ ّلف ،وأن هذه هي
أمك بالفعل !..وتبدأ حواسك كلها يف العودة ببطء لتدرك أنك حتتاج إىل ملء معدتك
وإفراغ مثانتك ّ
ومط عضالتك!..
عىل مائدة اإلفطار ،تعال نحلل ظاهرة (الدر ْه رو رلة) هذه ..أنت كنت يف حالة هالمية غري
مفهومة ،عامل األحالم والسبات النومي الذي هو انقطاع بحق عن احلياة التي اعتدناها..
رسا من ُكتّاب الروايات الذين جيعلون بطل روايتهم حياول التأكد إن
كنت ً
دائام أسخر ً
كان هو يف حلم أم حقيقة ،ويض ّيع األمحق نصف الرواية يف حماولة التفكري يف هذا اللغز بينام
ال أحد خيلط يف يقظته بني احلقيقة واحللم ح ًقا إال لو كان مصا ًبا بـ  Deliriumكامل!..
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أنت يف واقعك تشعر باملوجودات كلها حولك وتشعر بنفسك لتدرك أن هذا كله
املقيل
حقيقي متا ًما ،وهو الفرق بني احلالة التي أنت فيها اآلن تستمتع بأكل لقيامت البيض ّ
وبني احلالة التي كنت فيها تطري فوق فيل مكتنز كبري األذنني لتشارك يف حرب النجوم..
ربها اآلن متيزها حواسك متا ًما وجتعلك تفصل بني احللم واليقظة
احلالة الواقعية التي رخت ُ ُ
وبني املرض والصحة ..هي األساس الذي تقيس عليه كل ما سواه إن كان واقع ًيا أم ال..
َََ ل َ َ َ َْ
ُِواْل ْر ِضُ
فالقرآن كام اعتدنا يفهمك وتفهمه حني يقول اهلل عز وجل﴿ :فوربُالسماء
َ َ
َْ
َْ
ََ
َ
ِإنه ُْل َ ٌّق ُ ِمثل ُ َماُأنك ْم ُتن ِطقون﴾ ..أي أن ما نعدكم به من احلياة اآلخرة ،ال شك فيه،
سيكون األمر حقيق ًيا متا ًما وواقع ًيا بشدة كمثل يقينكم يف أنكم تنطقون اآلن وتتكلمون!..
كمثل ثقتكم يف حواسكم التي تشعركم بأنكم موجودون يف هذا العامل ..أليست هذه اللغة
التي نتحدث هبا..؟ أليس هذا هو الذي نقيس عليه واقع ّية األمور..؟
أيضا يؤكد لك أنك ستعيش مثل هذه احلالة الواقعية يف
ليس هذا وفقط ،ولكن القرآن ً
َ
َ َ
الدار اآلخرة للدرجة التي ستشعر فيها أهنا إكامل حلياتك التي تعيشها اآلن﴿ ..قالواُإِناُكناُ
َ
َْ َ ْ
َ َْ
َ َ
َ ََ َ َ
اُع َذ َ
اُو َوقَانَ َ
ُالل َ
اب َ
ُعلَيْنَ َ
ُالسمومِ ُ*ُ ِإناُكناُ ِم ْنُِبْلُندعوهُ
ِبْل ُِِفُأه ِلناُمش ِف ِقيُ*ُ ُفمن
إنَهُه َوُال ْ ََب َ
ُالر ِحيمُ﴾..
ِ
ستشعر وكأن الفرق بني معيشتك يف اجلنة إن شاء اهلل ومعيشتك يف تلك الغرفة الصغرية
يف أحد أحياء (بوالق) كالفرق بني األمس واليوم ،حتى إنك ستتذكر كل التفاصيل ،بل
ستتذكر مشاعرك التي كانت وقتها ،حياة واقع ّية هنا ،وحياة واقع ّية هناك..
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ماذا لو قلت لك بأنه يف إحدى الرشكات النروجيية تعثر عامل نظافة فكرس جمموعة من
الكريستاالت يملكها مدير الرشكة ،كان يعرف أن املدير سيطرده بسبب ذلك وهو كان
بحاجة للعمل إلطعام أطفاله ،ومل يكن عنده حل إلتقاء غضب املدير إال بأن كرس عمدً ا
يده اليمنى وزعم أهنا قد كُرست بسبب عثرته ،حتى يفلت من عقاب املدير باعتبار أن املدير
لن يعاقب ً
رجال مصا ًبا هبذا الشكل وبالتأكيد سريمحه ،مل يلتئم الكرس بعد ذلك وصارت
رئيسا ملصنع (فوتورسيل)
يده بعاهة طوال عمره ،اجلميل أن هذا العامل صار بعد ذلك ً
أكرب مصانع النرويج لتصنيع الكريستال ،وجعل (اليد) هو شعار ولوجو املصنع ،إشار ًة إىل
أيضا غري حقيقية
يده التي فقدها يف سبيل الكريستال !..قصة عجيبة جدً ا ومؤثرة ،وهي ً
وخم رت رلقة بالكامل وقد ألفتُها ً
ُ
حاال!..
لو بحثت عن السبب الذي جعلك تصدق هذه القصة بأهنا حقيقية ستجد أنه بالتأكيد
ليس براعة القصة ،إذ إن الكريستال ليس غال ًيا هلذه الدرجة كي يضحي العامل بيده ،واسم
الحظت ،هذا غري أن فرصة عامل نظافة يف أن يصري صاحب
فوتورسيل مضحك جدً ا كام
ر
رواد التنمية البرشية..
مصنع كبري ليست سهلة إىل احلد الذي يقنعنا به ّ
السبب الذي جعلك تصدق القصة أنه ال داعي هلا ً
فعال !..كل دوافع الكذب املفهومة
ال تصلح داف ًعا هلذه القصة الغب ّية ،مل جتعلني قصة الكريستال أبدو أظرف أو أذكى أو أكثر
علام وثقافة ،لن أجني شي ًئا من اختالقها عىل اإلطالق ..لذلك البد أهنا حقيقية!..
ً
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واملحرك ألي إثم أو فعل مشني ،وألن
نتفق مجي ًعا ال شعور ًيا عىل أمهية وجود الدافع
ّ
اهلل عز وجل يعلم وساوس أنفسنا فهو قد جعل أوسع مغفرته هلؤالء الذين يملكون أكرب
دواعي املعصية ،وجعل أشد عذابه هلؤالء الذين يملكون أضعف هذه الدواعي..
مثل ما ذكر لنا النبي ﷺ عن بعض املجرمني الذين ال ينظر اهلل حتى إليهم يوم القيامة
فكان منهم :الفقري املستكرب ،والعجوز الزاين ..إهنم صنف املذنبني الذين حتب أن تقول
هلم( :وعىل إيه يا حرسة؟!) انتفت دواعي معصيتهم فصاروا يف نظر اإلله أسوأ بكثري من
املعتاد ،إهنم حيبون أن يعصوا اهلل حتى لو مل يكن هناك سبب هلذا!..
لو فتشت يف نفسك لوجدت لديك الكثري من املعايص تندرج حتت هذا النوع !..الكذبة
خبريا ببواطن األمور ،والسبة التي ألقيتها عن سائق
التي قلتها لتُضحك جلساءك أو تبدو ً
سيارة أجرة اعَتض طريقك يف الشارع دون أن تكون غضبانًا ح ًقا من فعلته ،والفيلم اهلابط
اململ امليلء بالرقصات الذي شاهدته برغم أنه يثري اشمئزازك ً
فعال ..كل هذه الذنوب
مكتوبة كلها يا صديقي برغم أنك مل تشعر بكبري لذة يف فعلها حتى ظننت وكأنك لن
ُحتاسب عليها ،بينام يف احلقيقة حسابك عليها حسابان ،مرة ألنك أذنبت ،ومرة ألن إيامنك
كان أضعف من أن حيتاج إىل سبب كبري لتحريكه عن مبادئه!..
وهل معاصينا قليلة حتى نضيف إليها تلك التي ليس هلا كبري داع..؟! وهل ذنوبنا عند
امليزان خفيفة الثقل فال نعبأ من أن نضيف إليها املزيد بدون كبري سبب؟! وهل حبنا هلل
وخوفنا منه أقل ً
فعال من تلك اآلثام التي مل يكن االحَتاز منها صع ًبا إىل هذا احلد؟!
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أظن أنه الكاتب الساخر (حممود سعدين) -ولست متأكدً ا -الذي حكى عن موقفه حني
كان يف احلافلة العامة التي حتمل عىل متنها جمموعة مكدّ سة كانت ساب ًقا من البرش وصارت
مر بجانبهم شاب صغري عابث
كتلة من اللحوم والعرق و(الفرهدة) ،وبينام هم كذلك إذ ّ
يف سيارة فارهة ثم نظر إليهم من شباك السيارة ،وكله رضا عن نفسه بأنه (ابن الباشا)
املوجود يف املكان ،ثم أتت سيارة أمجل وأكرب مرت بجانبه وألقى صاحبها (ابن الباشا
األكرب) عليه نفس النظرة وانطلق رسي ًعا ..عىل الفور شعر مع بقية ركاب احلافلة بالشفقة
عىل هذا الشاب الذي يملك السيارة األبطأ ،وليس عىل أنفسهم!..
ربام تكون أشهر احلكرم اللزجة هي تلك التي تقول أن السعادة ليست يف املال ،وهي
وثمة رجل ذكي أكّد لنا أنه برغم أن
حكمة لزجة ألهنا صحيحة ولكنها غري مكتملةّ ..
فعال ولكننا نحب أن نبكي حزنًا عىل متن سيارة مرسيدس ً
السعادة ليست يف املال ً
بدال من
درجة قطار (مميزة) ال تتميز ً
فعال إال برائحة نشادر نعرف مجي ًعا من أين جاءت..
املال وغريه من (املادة) بكل ما حتويه من متعة هاتفك احلديث ومنزلك الفاخر ووجبة
عشائك الدسمة ومجال زوجتك احلسناء هو من مسببات السعادة اهلامة طب ًعا ،ولكن
اإلنسان -ذلك الكائن املع ّقد نفس ًيا -أكثر غبا ًء من أن يقنع بام يملكه منها ،وسين ّغص عليه
دائام ذلك الشعور بالفقد واألمل الناتج عن أجزاء املادة األخرى التي يراها متر أمامه ويضيع
ً
معها الكثري من السعادة التي كانت من املمكن أن تكون له!..
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ثمة ما ينقصك هو شعور لئيم بغض النظر عن إن
األمل يف حقيقته واحد ،والشعور بأن ّ
كان ما ينقصك هو الركوب يف درجة ُمك ّيفة من القطار العام أو امتالك (المبورجيني) ب ً
دال
من املرسيدس!..
وألنك لن متتلك كل املادة يف العامل ،وألنك لن تسبح يف شواطئ مجيع اجلزر التي تزين
خلفية حاسوبك ،وألنك لن تأكل كل ما هو لذيذ من الطعام ،وألنك لن تتزوج من مجيع
دائام هناك ما ينقصك ،فأنت سوف تعيش يف األمل باستمرار
احلسناوات ..ألنه سيكون ً
وتتلقى صفعات احلياة يف كل صباح..
إال إذا كان نظرك أوسع من تلك املتاهة الدائمة ،وكانت روحك أسمى من تلك املادة
املراوغة ،وكان إيامنك أكرب من أن يضيع يف اللهاث !..إذا مل تكن أعقل من الوقوع يف فخ
اجلشع فسوف حتكم عليك احلياة بعقوبة أبدية تقضيها يف سجن األمل ،هو نوع جديد من
األمل ،أن تتأمل بسبب ما تراه من اللذائذ!..
هذا حكم بال استئناف أو نقض ،لسبب بسيط ،أنك أنت من حكمت به عىل نفسك!..
هذا سجن ليس له باب وال سور قد دخلته أنت بقدميك فال يوجد من خيرجك منه ألنك
ال حتتاج يف ذلك إىل غريك !..هذا جزاء وفاق من اهلل عز وجل لكل من زهد يف بق ّيته التي
وارشأب بعنقه إىل كل يشء قضاه لغريه!..
أبقاها له
ّ
يَ
ُاللُ
ربام كان هذا هو بعض ما عناه (شعيب) عليه السالم حني نادى يف قومه﴿ :بَ ِق ييَة ُِ
َ ٌْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ
ْ
َ
ْ
يظ﴾..
يُوماُأناُعليكم ُِِب ِف ِ ُ
خيُلكمُإِنُكنتمُمؤ ِم ِن ُ
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من بني مجيع األفعال الغب ّية للكائنات البرشية التي متأل التاريخ ،تثري عجبي بشكل
(رسة الدنانري) السمينة التي يكافئ هبا امللك ذلك الشخص الذي يدخل عليه
خاص ّ
ليرشح كيف أنه أعظم ملك يف العامل !..وكل هذا املال هو من قوت الشعب املسكني
باملناسبة !..يبدو أن هذا هو أقدم مثال للعبارة اخلالدة( :أراك تبقشش من جيب أمك)!..
كثريا ذلك
لكني قدّ ُ
رت أن امللك حياول أن يثبت عظمته بمكافأة من حيسن إليه بام يفوق ً
اإلحسان ..البدّ أن هذا أشعره أنه أعظم ملك يف العامل بالفعل.
يرتبط هذا يف ذهني بشكل ما بـ (شطرية الشاورما) !..فهي ذات شعب ّية كبرية ،والبد أن
مس
كثريا ممن يأكلها يشعر بمقدار من اللذة جتعله ممتنًّا بالفعل لذلك الشيف العظيم الذي ّ
ً
شغاف قلبه ..ولكني أتساءل عن عدد هؤالء الذين سيمتنّون لسنابل القمح التي أنتجت
هذا اخلبز الرقيق ّ
اهلش ..وحلمض اخل ّليك الذي سمح هلم باالستمتاع بطعم (املخ ّلل)..
والجتهاد ضوء الشمس يف دوام عمله الذي لو ّ
قل عن  12ساعة ما كانت نبتت أي ح ّبة
بنمو حقول الفلفل األخرض ..وحلموضة
بصل ..ولدرجات احلرارة العالية التي سمحت ّ
بنموه ..ولتلك العالقة
تربة الطامطم والتي مل تزد عن  7أبدً ا ولو عىل سبيل السهو فسمحت ّ
احلساب ّية غري املتوازنة بني وزن الدجاجة الثقيل وقوة أجنحتها الضعيفة ،فجعلت ذلك
الطائر اللذيذ من الدواجن الرخيصة التي تقدر عىل رشائها ،فالبدّ أن (شاورما احلامم) كان
سيكون أغىل ثمنًا بكثري!..
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كم املخلوقات التي خلقها اهلل عز وجل ،وكم الظروف،
كم من الناس سيفطن إىل ّ
والرشوط ،واملعايرة ،التي ضبطها وه ّيأها اهلل عز وجل ،حتى تستطيع أن تأكل هذه
الشطرية فتشعر بلذة الشبع وانتشاء الطعم اللذيذ !..لو ُوجدر ذلك الذي فكّر يف كل هذا
وهو يف مطعم (عبده ما) فالبد أنه قد قال بقلبه قبل أن يقول بلسانه" :احلمد هلل" ..ثم البد
ّ
استقل هذه الكلمة البسيطة!..
أنه شعر باخلجل من نفسه ألنه
النبي ﷺ الذي يقول فيه" :إن اهللر رل ر ْري رىض رع ْن ا ْل رع ْبد رأ ْن ري ْأك رُل ْاألر ْك رل رة
لذلك كان حديث ّ
الرش رب رة رف ري ْح رمدر ُه رع رل ْي رها" من أغرب وأمجل األحاديث التي سمعتها
رش رب ْ
رف ري ْح رمدر ُه رع رل ْي رها رأ ْو ري ْ ر
عىل اإلطالق ..تبني يل أن اهلل ليس فقط قد رقب رل من ذلك الشخص كلمته البسيطة التي متتم
هبا يف ثانيتني بعد أن أتى عىل شطريته يف هنم !..وليس فقط أن اهلل قد اعترب أن هذه الكلمة
الصغرية قد قامت مقام الشكر عىل كل هذه النعم !..وليس فقط أن اهلل قد اعترب أن شكرك
(عمال) يكافئك عليه ً
ً
أصال !..ليس كل هذا فقط ..بل وكان
له عىل تلبية حاجة جوعك
اجلزاء الذي ترتب عىل هذا واملكافأة التي نلتها أعظم بام ال يقاس أو ُيتخيل من أي شكر
قد تقوم به ً
أصال !..املكافأة التي تتمثل يف (رضاه) ،أي اليشء الذي ال ترجو أن خترج من
دنياك إال به!..
ذلك ألن اهلل ليس كذلك امللك الذي بالغ يف مكافأته كي يشعر بعظمته ،بل هو عظيم
بالفعل ،عظيم جدً ا !..وعىل قدر عظمته كان كرمه.
َت بكرم ربك!..
فافرح بكرم ربك ،واحرص عىل كرم ربك ،ثم ال تغ ّ
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بداخل كل منا طفل صغري يتمنى لو كان للحياة لوحة  !..Keyboardخت ّيل كم اللذات
واملتع التي ستحصل عليها لو كان لديك  F3عندما يقرر هاتفك املحمول أن خيتبيء أسفل
املكتب ،وال حيلو له ذلك إال لو كان صامت ًا !..أو عندما جتد  F5يف حلظات السأم
والتعب !..ختيل لو تستطيع أن تنسخ من حمبيك عدة نسخ وترفعها عىل بريدك اإللكَتوين
كاحتياط يف حالة فقدهتم !..أو لو كان لديك  Anti-Virusلتنظيف كل هؤالء السخفاء
ثقييل الظل معدومي الوفاء من قلبك!..
ختيل سهولة احلياة لو استطعت أن تضغط عىل  Ctrl+Sيف كل مرة تذاكر فيها بضعة
ّ
التبخر والطريان !..ختيل لو تستطيع أن تضغط عىل
صفحات من املادة الصعبة رسيعة
 Ctrl+Zبعد أن تتلفظ بكلامت غبية تيسء إليك أو إىل أحد أصدقائك يف أحد املحافل
العامة !..لو كان يكفي  Alt + Shiftكي تتحدث بعدة لغات !..لو استعضنا عن وظيفة
الطبيب النفيس بـ .. Alt + Ctrl + Delete؟!
أن تتحكم يف حياتك ،وتأخذ بزمام األمور ،هلو حلم برشي عتيد ..من منا مل يندم أو
يتحرس عىل مفقود؟ من منا مل يتمنى وصل املحبوب؟ من منا مل يبك يف حلظات الشعور
بالضياع ،وفقدان األمل ،وينظر حوله يف ذهول متسائالً :ترى ما أحرضين هنا؟
عطيت هذه القدرة يف مساحة حمددة هي جسدك !..حاول أن
واآلن ختيل لو أنك ُأ
ر
تشكّله كام تشاء!..
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أستطيع أن أختيل أنك ستترصف بنفس احلامقة التي كنت سأترصف هبا ..ستجد أن كل
عضلة من جسدك أقرص من الالزم ،أقرص من املسافة بني منشأها  Originومدخلها
 ..Insertionمتط شفتيك متعج ًبا من ذلك ثم تقوم بمطها إىل الطول املناسب ،فقط
لتتسبب يف ضياع الشدة االنقباضية الدائمة فيها  Toneوتضمر هذه العضالت لألبد!..
ستحاول تنظيف األمعاء اخلاصة بك من كل هذه البكترييا  Floraالتي وجدت أهنا
تسكنها بشكل دائم ،ولكنك ستدرك اخلطأ الذي وقعت فيه حني ترى كم االلتهابات التي
كانت حتميك منه هذه الطفيليات الكرهية !..ستفكر أنه سيكون لطي ًفا لو امتلكت املزيد من
مصانع الدم (نخاع العظام) ،ستجد أن ليست كل العظام هبا نخاع ،ستقوم بزرع نخاع
بداخل كل عظمة ،فينتفخ وجهك وتربز أسنانك وتتشوه !..ستضاعف قوة جهازك املناعي
تفر من أمراض العدوى بالبكترييا والفريوسات ،فقط لتقع يف أحضان أمراض املناعة
ل ّ
الذاتية حني يبدأ جهازك املناعي الرشس اجلديد يف مهامجة خالياك اخلاصة !..ستقوم
بإغالق مجيع الفتحات يف مجاجم األطفال  Fontanellesحلامية مخ الطفل من
الصدمات ،فقط لتتسبب عن غري قصد يف تقهقر نمو خمه وذكائه!..
أخريا للحقيقة ..أنك لست أفضل من يدبر
بعد عدة حماوالت خرقاء مثل هذه ستفطن ً
حال نفسك ..بل عىل األرجح أنت أسوأ من يدبر حال نفسك !..لو أن اهلل قد ترك لك
مهمة تدبري جسدك لتسببت يف دماره يف عدة دقائق ..فلامذا أهيا املسكني تظن أنك قادر عىل
تدبري أمر حياتك كلها ،وحتزن ألنك ال تستطيع ذلك ..؟!
بل د ّبر لنا يا رب فإنا ال نحسن التدبري!..
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هناك قصة فانتاز ّية شهرية جدً ا يف الَتاث الغريب لألديب الربيطاين (سومرست موم)،
تُدعى (موعد يف سامراء)..
وهي عن التاجر الذي يسكن يف بغداد وأرسل خادمه إىل السوق ،فريى اخلادم ملك
املوت حيدق فيه بثبات ،ففزع منه وشعر أن موعد موته قد حان ..فامتطى جواده وانطلق
التاجر ر
ملك املوت بعد ذلك سأله ملاذا كنت حتدق يف خادمي
سامراء ..فلام رأى
يعدو نحو
ُ
ّ
حتى أفزعته..؟ قال مل أقصد أن أخيفه ولكني كنت متعج ًبا جدً ا من وجوده يف بغداد ،حيث
من املفَتض أن أقبض روحه غدً ا يف سامراء!..
ّرت بأن مريض السكر قد يعيش طوال حياته
خطرت هذه القصة عىل ذهني حني فك ُ
يعاين من ارتفاع السكر يف الدم ،ثم ال يموت بعدها إال بغيبوبة نقص السكر !..بينام مرىض
الضغط العايل من أسباب موت بعضهم هو (اهلبوط) احلاد يف الدورة الدموية بعد أن تسبب
ضغطهم العايل يف نزيف داخيل ..والطفل الذي يعاين من اجلفاف ،قد ال يقتله إال الطبيب
حني حياول أن يعيد إليه السوائل بطريقة رسيعة..
اهلروب إىل سامراء يتكرر يف دروس الطب ،ولكنه يتكرر أكثر يف دروس احلياة !..
كم من رجل ا ّدخر أمواله لرشاء سيارة فارهة ،كانت بعد ذلك تابوته احلديدي
السامرائي عىل قارعة الطريق !..وكم من جمتهد للوصول إىل كلية ،أو درجة وظيفية ،أو
ّ
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املجسد للفشل واليأس ..وكم من حبيبني قد
مكانة علمية ،صارت بالنسبة إليه املعنى
ّ
وصال يف الرومانسية إىل حد اللزوجة ،ثم مها اآلن يف حماكم الطالق ،وعىل وجههام أعتى
عالمات البؤس والعذاب !..لقد ّفر كل منهام إىل سامراء اخلاصة به.
يف مدرسة احلياة نتعلم أن اإلنسان ال يتعلم أبدً ا من مدرسة احلياة !..أنه يسعى أحيانًا
إىل جنته ،وال يدري كم ألوان العذاب التي قد حتوهيا جنته ،أنه هيرب من شقائه وال يتخيل
لكم سيشتاق إليه!..
 Ups & Downsببساطة مها ركنا تلك احلياة ..السعادة والشقاء ،العتامة والضياء،
اإلنعام والبالء ..لكل إحساس يغمر قلبك ،هناك نقيض !..ولكل حال أنت عليه اآلن،
ي َ ْ َ ََْ
َ
َُش ِء ُخلقناُ
نُك
هناك زوج آخر !..يلمسك جدً ا هذا املعنى يف سورة الذاريات﴿ :و ِم ِ
َ ْ َ ْ َ يَ
َ َ يَ َ
ون﴾..
يُل َعلك ْمُتذكر ُ
زوج ِ
تفر من أحدمها إىل اآلخر ،أن هترب
لذلك أنت يف حاجة دائمة إىل الفرار !..حتتاج إىل أن ّ
تفر إىل سامراء !..فتجد أن اآلية
من موطن الشقاء إىل موطن السعادة ..ولكن ختاف أن ّ
َ
َ يَ
ُالل﴾..
التي تليها حتكي عن الفرار األمثل ،واهلروب املضمون﴿ :ف ِف يرواُإِل ُِ
الفرار إىل اهلل لن ختطي رء فيه طريق الضياء..
لن ُختدر ع ،لن تأمل ،لن جتزع ،لن تندم..
سامراء..
آخر يف
ّ
لن يكون أبدً ا موعدً ا ر

118

حتوي مكتبتي -بحمد اهلل -قرابة املئة من الكتب فيام يتعلق باإلحلاد وفهمه والردود
وألفت
عليه ،وقضيت فَتة ال بأس هبا يف االهتامم باألمر وخضت الكثري من احلوارات،
ُ
كتا ًبا يف ذلك وحقيبتني تدريبيتني ،وال يوجد بحمد اهلل سؤال يف ما يشتبه عىل الناس من
أمر اإليامن إال وأعرف اجلواب عنه عىل األقل يف نفيس ،وإن مل أحسن عرضه..
أقول ذلك –فقط -لذكر أين برغم ذلك ال أطيق وال أحتمل أن أتابع بشكل دائم عىل
السوشيال ميديا (فولو) أحد حسابات اإلحلاد أو التشكيك يف الدين ،حيث يضيق صدري
ُعرض عىل قلبي فكرة احتاملية عدم
بكالمه وأشعر بخفقات قلبي اخلائفة املستنكرة حني ت ر
صدق ديني ،وبرغم أن نفيس ال تتعرض ألي شك بحمد اهلل إذ إين أعرف جيدً ا مدى
سخافة وسطحية وخطأ الكالم املكتوب أو املسموع ،وأستطيع الرد عليه بسهولة ،إال أن
انقباض صدري ال يزول إال باخلروج من قفص هذه الظلامت التي أتعرض هلا !..لذلك
أمجع كل هذه احلسابات يف قائمة خمصصة أدخل إليها وقت احلاجة وال أتركها يف (النيوز
فيد) تأتيني وقتام شاءت دون أن تبايل يف أي حالة من اإليامن أنا!..
أخي الكريم ،باهلل عليك ،ال يكن أول ما تقرؤه عن اإليامن من كتاب هياجم اإليامن ،ال
تكن أول معرفتك باهلل من كالم من ال يؤمن باهلل ،ال يكن أول ما تعرفه عن الرسول ممن
قلت :ال أريد،
هياجم الرسول !..ملاذا حني دعاك الناس إىل تع ّلم دينك ومعرفة عقيدتك ر
قلت :أريد..؟!
دعوك للتشكيك فيه ر
واآلن ملا ْ
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أخي الكريم ،ال تظن أن هناك من الناس من هو كبري عىل وسوسة الناس والشيطان،
وإياك أن تظن أنك بالذات طاملا تعرف جواب بعض الشبهات فلن تترضر من القفز يف
مستنقعات الوحل لظنك بأنك جتيد السباحة..
أخي الكريم ،من فضلك ال تسمح لكل صاحب فكرة أن يدخلها إىل قلبك بكل هذه
السهولة ،ال تسمح لكل متكلم أن جيد عندك آذانًا مصغية ،ال تسمح لكل حمب للشهرة أن
رقام يف عدد متابعيه ،وتعطي له حق الولوج اإلجباري لنافذة عقلك وقلبك يف
تكون عنده ً
أي وقت شاء بكتابة ما شاء..
حماجاهتم
أخي الكريم ،واهلل ال يأتون بجديد ،وال حيرجون أهل اإليامن يف يشء ..واهلل ّ
هي قصور من ورق (الكوتشينة) ال حتتاج إىل كبري عناء ،كل الشبهات جمابة ،كل األسئلة
معادة ،كل السخرية قديمة ،كل التشكيك ضعيف !..ولكن قلبك ال يعلم كل ذلك ،ومل
يطلع عىل كل املكتوب ،ومل يسمع كل التفسريات ،فال تقتله بسمومهم بيدك ،ثم تقول :ملاذا
مت؟! لقد مت ألنك أضعف ً
كثريا مما تظن!..
ر
قليال مما تبدو ،وأضعف ً
أخي الكريم ،ال أدعوك للتقوقع ولكن أدعوك للتمييز ،ال أدعوك لالنغالق الفكري
لكن أدعوك للتعايل عن الرديء من األفكار ،ال أدعوك للهروب ولكن أدعوك للَت ّقي يف
طريق العلم والفهم واإليامن دون التفاتات هنا وهناك تضيع وقتك وتنقص إيامنك وتفَت
عزيمتك ،ثم تقف بعدها عىل حمراب الصالة لتجد أنك مل تعد أنت!..
أخي الكريم ،إن اهلل اصطفى لك الدين ،فال متوت ّرن إال وأنت من املسلمني!..
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يف مع ّلقة الشاعر اجلاهيل الف رطحل زهري بن أيب سلمى نجد البيت الشهري:
امنني رح ً
وال ال رأبا رل رك ريس رأم
رسئم ُت ت
ر
حلياة رو رمن ريعش ...رث ر
ركاليف ا ر
ثم أهنى زهري معلقته بـ:
ً
رفس ُه ...روال ُيغنها ريو ًما م رن الدر هر ُيس رأم
رو رمن يزل
حامال عىل ر
الناس ن ر
هذا رجل قد ّ
جتاوزت العرشين
مل من احلياة ،ال شك يف هذا ،وعنده كل احلق ،حني
ُ
عا ًما من عمري شعرت أين عشت كل احلياة ثم بدأت يف اإلعادة والتكرار مرة أخرى!..
ويشء ما خيربين أنني لست الوحيد الذي يشعر هبذا ..األيام متشاهبة بعنف ،واجلمعة
تأيت وترحل دون أن تنتبه ..نفس املشاجرات املتبادلة املعتادة ،نفس التحليالت السياسية
العقيمة املعادة ،وبطوالت الكرة التي يتناوبون عليها تشجي ًعا !..نفس تضاريس غرفتك
دائام ستظل تراها بنفس الروح امللول،
القابعة أمام عينك مهام حاولت تغيريها ،فإنك ً
ونفس املنشورات عىل الفيسبوك ،كل واحد منا لديه نوع ما منها ال يغريه!..
إنه كام يقول [أندريه جيد]" :كل يشء قد قيل من قبل ،ولكن ألنه ال أحد كان يستمع،
علينا أن نبدأ من جديد" !..بالفعل هذا هو ما أشعر به متا ًما ..مباراة معادة حتفظ كل خطأ
وكل هدف فيها وجمرب عىل مشاهدهتا كل يوم!..

121

يمكنك أن تالحظ أن هذه اإلعادة املتكررة هي سنة احلياة من حولك !..يمكنك أن
تالحظها يف مجيع خاليا جسدك التي تتجدد باستمرار باستثناء خالياك العصبية ،حتى أنك
بعد فَتة من الزمن تكون قد حصلت عىل كبد جديد متا ًما ،وقلب خمتلف ،وجلد شخص
آخر!..
امللحة التي تأبى أن متوت ،يف العزيمة الراقدة عىل رسير اليأس
تالحظها يف الفكرة ّ
مرارا
حتترض ،ولكنها تتاملك وحتاول القيام من آن آلخر ،تالحظها يف الدمعة التي تتساقط ً
لنفس األسباب ،ويف الروح املرحة التي رسعان ما تعود بعدما ظننت أنك لن تبتسم مر ًة
أخرى!..
التكرار قد يثري مللك ،أنا أعلم هذا.
ولكن هل يمكن أن تنظر له بنظرة أخرى ،بنظرة االطمئنان واألمل..؟!
االطمئنان بأن اهلواء العليل الذي سيختفي بعد وقت الضحى سيعود فجر الغد مرة
أخرى ،بأن الفرصة الرائعة التي فاتتك اليوم ستأتيك غدً ا ربام يف صورة أفضل ،بأن
الضحكة التي تأخرت عنها اليوم ،غدً ا جتلس يف انتظارها ،بأن الذنب الذي اغتنمك عىل
حلظة ضعف ،غدً ا يأتيك وأنت قوي منيع ضده.
بأن اليوم ليس جمرد نسخة أخرى مما قد سبق.
بل ربام كان فرص ًة أخرى جت ّلت لك يف األفق!..
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يف املرة القادمة التي تأكل فيها إحدى رشائح البيتزا فعليك أن تالحظ ذلك املزيج
املكونات املختلفة من صلصة الطامطم ورشائح الفلفل األخرض وقطع
اجلميل يف طعم
ّ
الزيتون األسود وعجني الدقيق وفطر عيش الغراب ..ما يصنع هذا املذاق الفريد هو
التجاور بني املذاقات املختلفة هلذه النباتات املتباينة يف فمك ..والعجيب أهنا نبتت كلها من
نفس الَتبة ونفس املاء الذي يروهيا ونفس الط ّلة الشمس ّية !..كام قال سبحانهَ ﴿ :و ِِفُ
َْ
َ
ََْ ٌ َ َ ٌ َْ ٌ
َ ٌ َ َ َ ٌ َ ََ ٌ ْ َ َْ
اْل ْ
ُو ََ ْي ُصنْ َ
ان َ
ان ُي ْسَقُ
و
و
ن
ُص
يل
َن
ُو
ع
ر
ز
ُو
اب
ن
ع
ُأ
ن
م
ُ
ات
ن
ج
ُو
ات
ر
او
ج
ت
ُم
ع
ط
ق
ُ
ض
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ َ َ
َْ َْ َ
َ َ ل َ ْ َ َ ََ َ ْ
َ
ب َماء َ
اتُ ِلقومِ ُيع ِقلون﴾..
ُِو ِ
اح ِدُونفضلُبعضهاَُعُبع ِض ُِِفُاْلك ِلُ ِإن ُِِفُذلِكُْل َي ِ
ِ
بصمة اليد تشبه البيتزا بطريقة ما !..فاخلرباء اجلنائيون يعلمون أن اخلطوط والدوائر
التي تشكّل ً
مميزا عىل جلد اإلنسان ال يتكرر إىل يوم الدين ،كل البرش يملك كل واحد
شكال ً
متفردة مت ّيزه عن اآلخرين ،وبنفس الطريقة التي يتميز هبا بالنمط الفريد
منهم بصمة ّ
لالختالف التضارييس الدقيق عىل قزح ّية عينه ،أو يف بصمة صوته ،أو يف طريقة مشيته!..
وماذا عن اختالف لغات البرش وهلجاهتم..؟ ليس فقط بني اللغات املختلفة التي يقال
أيضا يف اللكنات
أن عددها يصل إىل سبعة آالف بحسب منظمة اليونسكو ..ولكن ً
واللهجات بني أبناء اللغة الواحدة!..
كنا نظن أن هناك إنجليز ّية واحدة ً
مثال ،ولكننا اكتشفنا أن هناك الـ Posh Accent
التي يتحدثها بعض اإلنجليز وهم يرشبون شاي الساعة اخلامسة ،وهناك هلجة طبقة العامل
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الفقرية  ، Cockney Accentواللهجة الدارجة  ،Standard Englishوهلجة
السود  BVEناهيك عن أهل مقاطعة (ويلز) الذين ليسوا فقط ذوي لكنة خاصة ،وإنام هلم
لغة أخرى مغايرة لإلنجليزية متا ًما .ثم هناك اإلنجليزية األسكتلندية ،وهناك اإلنجليزية
األيرلندية ،وهناك اإلنجليزية األمريكية ،وهناك اإلنجليزية األسَتالية التي هي يشء
خمتلف متا ًما برغم أهنا نفس األلفاظ اللغوية !..حني يكون (احلصان امل ّيت) تعبري يعني
(الكاتشب) ،و(ال تبصق الدمية) معناه( :أشعر باألسف من أجلك) !..مرة أخرى نحن
َ َْ
َ ْ
َ ْ َ
َ َ َ
ُواْل ْر ِضُ
ات
أمام معجزة تنويعية من اهلل عز وجل القائل﴿ :و ِمن ُآياتِ ِه ُخلق ُالس ُماو ِ
ْ ََْ
ْ َ
ْ َ َ َ
َْ َ
ك َُْليَاتُللْ َعالم َ
ي﴾..
َواخ ِتَلفُأل ِسن ِتكم
ُوأل َوانِكمُ ِإن ُِِفُذل ِ
ِ ِ ِِ
أيضا الطباع والعادات بني أهل الثقافات املختلفة ،فلديك ً
مثال
هذا التنويع يشمل ً
يقسمون الذبيحة ألفراد العائلة حسب مواقعهم ،ففخذ الذبيحة
الصوماليون الذين ّ
للفتيات العازبات ،بينام الرقبة للمتزوجات !..ربام املتزوجات يف قبائل (اهلوتنتوت) أكثر
عليهن دون العازبات !..هذه ال شك من
ح ًظا حيث يقترص حضور حفالت الزفاف
ّ
َ َ
َ َ
َ َ
ُوقَ ً
ُلل َ
اراُ
﴿ماُلك ْمُلُت ْرجون ِ ُِ
ملحات اخلالق العظيم الذي ن ّوع بيننا إىل هذا احلد ،كام قال:
ََْ َ
ُخلَ َقك ْمُأَ ْط َو ً
ارا﴾ أي نوع بينكم يف األخالق واألحوال والصفات..
* ُو ق د
هذا اإلله البديع الذي ليست لديه طريقة واحدة وال شكل واحد للخلق وال طريقة
واحدة لألحياء يف معيشتهم ..هذا اإلله الذي يبدع يف كل حني ً
شكال جديدً ا ونم ًطا جديدً ا
للحياة ..هذا إله حيب أن يرينا من آياته ،حيب أن نشعر بعظمته ،حيب أن نوقن بقدرته ،حيب
أن نرى إعجاز صنعه وصنيع إعجازاته .ولكن الكثريين منا غافلون!..
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يف عام  1905عالج (فرويد) الطبيب النفيس الشهري ،ابنًا ألحد أصدقائه كان يعاين من
خوف عصايب غري مربر من اخليول ،وهو ولد صغري يدعى هانز جراف ،وبعد جلسات
التحليل النفيس خرج فرويد بأغرب نظرية ممكنة حيث قرر أن خوف هانز الصغري من
اخليول سببه شعور الولد بالذنب الناتج عن رغبته الدفينة بمامرسة اجلنس مع أمه والتي
كبتها يف نفسه خو ًفا من أبيه الغيور !..ثم ذكر فرويد نتائج هذا التحليل يف كتابه( :حتليل
فوبيا لدى صبي ذي مخسة أعوام) والذي ذكر تالميذه بعد ذلك أن بوادر نظريته اخلاصة
بعقدة أوديب (وهي تفسري مادي مشوه لنشأة الدين لدى اإلنسان) قد جاءت براهينها من
خالل هذه الواقعة ..واعتربوا واقعة هانز مع اخليول تلك حلظة فارقة للبرشية ككل ،كام
ذكر تلميذ فرويد (كورت آيسلر).
جاء بعد ذلك (كريستوف إيشينرودر) وقدم تفنيدً ا لتحليل فرويد يف كتابه (هنا أخطأ
فرويد) ،وذكر ً
حتليال خمتل ًفا ،حيث اعتمد عىل واقعة حدثت بالفعل وهي أن هانز قبل أن
يصاب هبذه احلالة مبارشة رأى حصانًا يسقط من إعياء العمل وهو عاجز مقيد يف لثامه مما
أصابه باخلوف والصدمة ..لذلك يقول (إيشينرودر) أن نظريات فرويد كانت جمرد وهم
دور) أن
وثرثرة فارغة ،ويقول عامل البيولوجيا الربيطاين احلائز عىل جائزة نوبل (بيَت م ّ
التحليل النفيس غري العلمي هو اخلدعة األكثر بشاعة يف القرن العرشين ،ويرى الرسام
(أندريه ماسون) أن هذا النوع من التحليل النفيس يعتمد كله عىل األساطري اليونانية.
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نظريات فرويد قد سادت (املجتمع العلمي) لفَتة ال بأس هبا حيث قدمت تفس ًريا ماد ًيا
إحلاد ًيا للوعي اإلنساين والعقل اجلمعي البرشي فيام خيص اإلله والدين ..وكعادة هؤالء
استمدوا نظرياهتم من (زاوية رؤية) و(اجتاه منظور) خاص هبم ملالحظات بريئة بسيطة
نسجوا حوهلا (األساطري العلمية) ،لتتحول يف النهاية مشاعر خوف صبي من اخليول ،إىل
نظرية عقدة أوديب التي تفرس تأليه اإلنسان البدائي األول للإلله بأن هذا يرمز لشعوره
بالذنب جتاه أبيه بعد قتله له ألنه كان ينافسه جنس ًيا عىل أمه!..
حتام ،وإنام النفوس املريضة لبعض البرش
العلم مل يقف موقف الضد من اإلله واإليامن ً
هي التي أوقفته كذلك ،ونسجت األساطري حول الظواهر الربيئة ،وأطلقت عليها
املسميات املختلقة ،وأقامت البناء اهلرمي الكامل عىل قواعد ُ
(خم رَتعة) ،وقامت بتأليف
املصطلحات ،ثم توفيق األدلة عىل هذه املصطلحات !..لتبقى يف النهاية ا ُملؤ ّلفات التي
بنيناها بأنفسنا يف نظرنا وكأهنا كيان مستقل ،وكأهنا حقائق مفروغ منها ،لتتخذ مكاهنا وسط
املحاجات املنطق ّية ،دون أن نتذكر أو نعبأ بأن نتذكر أننا نحن من بنينا كل هذا!..
ّ
متى يفطنون أن مصطلحاهتم ال متثل حجة يف ذاهتا ،وليس هلا عندنا كبري قيمة؟ إن هي
َ
َ
َ
إال أسامء !..إن هي إال ظاهر من القول ليس له كبري حقيقة﴿ !..أُتَا ِدلون ِن ُِِف ُأ ْس َماءُِ
َ ََْ
َ َ َ
ْ َ َََ َ
َ َْ َ
ُوآبَ
ُالل ُب َها ُ ِم ْن ُسلْ َ
وها ُأَ ْنت ْم َ
ان﴾ ُ﴿أ ْم ُتنبلئونه ُبِ َما ُل ُيعلم ُِِفُ
ط
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ِ
ِ
َ
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َ َْ ْ َْ ل َ َ َ َ َ
ْ َ
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واُعن َ
ُالسبيل َ
كره ْم َ
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ر
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يض ِل ِلُاللُفماَُلُ ِمنُها ِد﴾..
بينام كان الصغري هانز بري ًئا من كل هذا!..
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[راندال مونرو] هو شخص أمريكي ظريف وفيزيائي شاب ،قام بإخراج كتاب يف
 2009عنوانه[ :ماذا لو – إجابات علمية عىل أكثر األسئلة عبثية] ،يف هذا الكتاب فائق
املتعة حياول اإلجابة بشكل علمي بحت عن األسئلة املتخلفة التي قد تراود أذهاننا !..منها
عىل سبيل املثال :ماذا سيحدث لو رضب الربق رصاصة منطلقة يف اهلواء..؟! لو اختفى
DNAشخص فجأة ،كم من الوقت سيميض حتى يموت..؟! لو قفزت من طائرة ومعي
أنبوبة هيليوم وبالون لنفخه ،من أي ارتفاع عيل أن أسقط حتى يتسنى للهيليوم نفخ البالون
بشكل كاف كي أهبط بسالم..؟! كم مكعبات الليجو التي حتتاجها لبناء جرس من لندن
لنيويورك..؟! ما هو أطول غروب للشمس يمكنك مشاهدته يف حالة قيادتك باجتاه الغرب
بااللتزام بحدود الرسعة..؟! لو اتصلت برقم تليفون عشوائي وقلت[ :يرمحكم اهلل] ،ما
هي احتاملية أن يكون هذا الشخص كان قد عطس للتو..؟!
كان [راندال] ينطلق بعدها يف وضع القوانني واألرقام واملعادالت والرسوم
التوضيحية ،ليصل يف النهاية إلجابة كل سؤال بشكل حاسم ..طوال الكتاب كان ينتابني
شعور باالنبهار !..منبهر برباعة الكاتب الذي كتب هذا الكتاب يف وقت فراغه أثناء
دراستهً ،
بدال من أن ينشغل بمحاولة حتطيم النسبية كأي طالب يف بالدنا حيَتم نفسه..
ومنبهر بالعلم التجريبي الذي يعرف الكثري ويبدو كموظف أرشيف ينظر لك بمزيج من
اخلربة وامللل من فوق نظارة القراءة ..ومنبهر قبل ذلك كله بأناقة الكون نفسه!..
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ملاذا توجد أحكام سائدة يف كل ركن من أركان هذا الكون العمالق..؟! ملاذا يستطيع
طالب جامعي أن حيسب مصري رصاصة منطلقة من مسدس [تسعة مليل] حني ترضهبا
صاعقة برق..؟ ملاذا يترصف الربق ً
أصال يف كل مرة بنفس رسعته ونفس طاقته املعلومة..؟
ملاذا يمكننا حساب قوة اجلاذب ّية الشمس ّية أو حجم األرض أو املقدار الدقيق لثابت
َتا يف الثانية ،وأن
(بالنك)..؟! ملاذا نعرف أن رسعة الضوء تساوي متا ًما 299792458 :م ً
نسبة كتلة الربوتون إىل كتلة اإللكَتون تساوي بالضبط..1836,15 :؟! ملاذا ال جترؤ أي
واحدة من قوى الطبيعة عىل خمالفة القانون الثابت املوجود يف كتاب فيزياء مهَتئ يف حقيبة
طالب ثانوي نحيل ذاهب ملدرسته عىل ظهر [توكتوك]..؟!
إهنا نفس الدهشة التي أصابت [آينشتاين] حني قال أن أكثر ما أدهشه يف الكون أنه
مفهوم !..إهنا نفس األناقة الكونية التي خ ّلبت ُلب [ستيفن هوكنج] فال يكف عن احلديث
عنها بصوته املعدين ..إهنا نفس املشاعر التي وقعت يف قلب [كارل ساجان] ملا انطلق يكتب
الكتب والوثائقيات عن عظمة الكون ويربر ذلك بأنه قد وقع يف احلب!..
إتقان كامل من ُموجد هذا العامل يف إسباغ قوانينه ،وإقرار سيادهتا ،وإحكام فاعليتها يف
خلقه !..إتقان يف [تقعيد] كل حركات الطبيعة ،ووضع احلدود ا ُمللزمة لكل قواها فال تقدر
عىل خمالفة سيدها !..إتقان يعلمنا أن اهلل ال حيب العناد وال التمرد وال اخلروج عن
القانون ..يعلمنا أن نخجل من عصياننا حني نرى الفيزياء شاهد ًة عىل طاعة كل الوجود!..
متر بسهولة ولن ُي ر
غفل عنها عىل اإلطالق !..يعلمنا أن اهلل خبري بام
يعلمنا أن خمالفاتنا لن ّ
َ
َ
َ َ َ
َ َ ٌ َ َ َ َ
َ
ون﴾..
فعل ُ
ُاَلُُّأتق َنُكَُشءُِ ِإنهُخ ِبيُبِماُت
ل ِ
نحن فاعلني﴿ !..صنعُا ِ
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مل أستمتع بقراءة دوستيفيسكي وتولستوي وديكنز وماركيز قدر استمتاعي ببطوط
وتان تان ومغامرات البحار الغبي!..
دائام أجد أن أبسط األشياء هي أمجلها !..قاعدة أحفظها منذ عدة سنوات وأالحظها يف
ً
كثريا من الكابتشينو بالكريمة الذي يستغرق إعداده عدة
كل حني ،الشاي باحلليب أشهى ً
مئات من السنني ،والسامء الزرقاء فوق سطح بيتنا تبدو أمجل من املناظر الطبيعية املعقدة
أثرا
التي أضعها عىل خلفية الشاشة ،والبسكويتة التي أتقاسمها مع زمييل تَتك يف النفس ً
أحىل من وجبة فاخرة يف أغىل املطاعم.
ال أعلم ملاذا ينشغل الكثري من الناس باملاكرو-ن رعم ،ويغفلون عن عامل امليكرو
الدقيق..؟!
أتصور أن ابتسامة أبيك الراضية يف وجهك والتي تقول الكثري ،هي نعمة أمجل وأغىل
من هاتف آيفون جديد .أو أن صوت البكاء األول لوليدك القادم إن شاء اهلل هو نعمة تفوق
السيارة الفارهة ذات الدفع الرباعي التي تتمناها.
أيضا ..فمن العجيب أن تالحظ أن تلك األشياء البسيطة،
دائام هي
األهم ً
ّ
أبسط األشياء ً
وتلك الدقائق اخلف ّية هي ما يتحكم فيك!..
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أن تالحظ أن أصابعك التي جتري اآلن عىل لوحة مفاتيحك ال تستطيع حتريكها إال
ببعض ذرات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلور.
خت ّيل أن تنظر إىل بعض ذرات امللح عىل الطاولة وتفكر أن حركتك تعتمد عىل مثل هذه
العنارص !..ثم أن كل ذرة منها حتوي داخلها عا ًملا آخر ،وتتحكم يف تكوينها أشياء أبسط
ّ
وأدق.
لذلك ال أتعجب أبدً ا من أننا سوف نتفاجأ يف يوم القيامة (يوم انكشاف معنى احلياة
بأكملها) بأبسط األشياء!..
كثريا مما ختيلنا ،حتى تُذكرر يف كتبنا البساطات قبل
سوف نتفاجأ بأن سيكون أثرها أكرب ً
َ َ
َ َ ً َ َ َ ً يَ َ ْ َ
يةُ ِإلُأح َصاها﴾!..
لُيغا ِدرُص ِغيةُولُك ِب
العظائم ﴿ ُ
سيتفاجأ صاحب الكذبة الصغرية التي أضحك هبا زميله ،وصاحب النظرة القصرية
التي أرىض هبا فضوله ،وصاحب الصدقة اليسرية ذات العملتني.
سيتفاجأ من لديه ذاك املعنى الدقيق الذي وقر يف سويداء قلبه دون أن يشعر ،من لديه
دائام بظهر يد أمه!..
تلك اجلر ْزعة اخلفيفة يف نفسه عىل كل مأمول فاته ،من تصطبغ شفتاه ً

حتام يومها أبسط األشياء.
ستفاجئنا ً
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مما نفعل ،ومما نقول ،وما نخاف ،وما نشاء!..

عندما تركب سيارتك الواقفة يف الشمس يف وقت الظهرية يف أحد أيام شهور الصيف
القائظة ،لتفاجأ بشدة حرارة هواء السيارة ،والذي ال يكتفي بإهلاب جلد وجهك،
أيضا مع أنفاسك م ًارا باحللقوم وبطانة أنفك
وإغراقك يف عرقك يف عدة ثوان ،بل يتسلل ً
ً
وداخال مع كل شهيق وزفري ،حينها تشعر وكأن روحك تلتهب ح ًقا من الداخل..
خارجا
ً
ََ
حينها ال بد أنك سوف تتذكر قول اهلل تعاىل عن أهل الشقاء من أصحاب النار﴿ :فأ يَماُ
َ
يَ َ ْ َ َ ٌ َ َ
يَ َ َ
يق﴾ ..ولربام بعدها تسعك ثقافتك أن تتذكر ما
ُوش ِه ٌُ
ارُلهمُ ِفيهاُزفِي
ُال
ِف
واُف
ق
ُش
اَلين
ِ
ِ
ِ

القرطبي رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلية" :الزفري إخراج النفس ،وهو أن يمتلئ
قاله
ّ
غام فيخرج بالنفس ،والشهيق رد النفس"..
اجلوف ً
ثم يزيدنا القرطبي بقوله" :والزفري والشهيق من أصوات املحزونني"!..
وحني جتد أن حلقك قد حتول إىل قطعة كبرية من القطن ..ترسع إىل بيتك حينها لتتوجه
أول ما تدخل إىل ثالجتك وتفتح زجاجة املياه الباردة ،وقبل أن ترشب منها تنظر هلا بكل
امتنان وحب وحنان ،ثم تروي ظمأك !..هذا هو ما فعله عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه ملا
رشب ما ًءا بار ًدا ،فبكى فاشتد بكاؤه ،فقيل له" :ما يبكيك؟" قال" :ذكرت آية يف كتاب
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َ َ ََْ ْ ََْ َ َ ْ
َ
ون﴾ ،فعرفت أن أهل النار ال يشتهون إال املاء البارد،
ُماُيَشتَه ُ
اهلل﴿ :و ِحيل ُبينهم ُوبي
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ يَ َ َ
ْ
يَ
ُالل﴾!..
اُر َزقكم ُ
وقد قال اهلل عز وجل﴿ :أنُأ ِفيضواُعليناُ ِمنُالماءُِأوُ ِمم
وحني تصطدم بأي يشء يف هذه احلرارة الشديدة ،فإن احلر الذي أهلب روحك ،كفيل
كثريا من املعتاد عىل املستويني اجلسدي والنفيس..
بأن تؤثر عليك هذه اخلبطة أكثر ً
عام يرضب به أهل النار عىل رؤوسهم:
حينها ال بد أنك سوف تتذكر قول اهلل تعاىل ّ
مُم َقامعُم ْن َ
﴿ َولَه يَ
يد﴾ ..كام جاء يف مسند اإلمام أمحد عن النبي ﷺ " :رل ْو رأن م ْق رم ًعا م ْن
ُح ِد ُِ
ِ ِ
اجت ررم رع رل ُه الث رق رالن رما رأ رق رلو ُه (أي ما رفعوه) م ْن ْاألر ْرض"..
رحديد ُوض رع يف ْاألر ْرض رف ْ

فأي قوة تلك التي ُهيوى هبا عىل رأسه؟! وأي معدن ذاك الذي ال يذوب بنار جهنم؟!
وأما حني يدخل فصل الشتاء فإنك ال بد تتذكر أن العذاب بالربد موجود يف جهنم،
وأهنم وقتها هيربون من النار إىل الربد :كام ُرو ري عن ابن عباس ريض اهلل عنه أنه قال:
"يستغيث أهل النار من احلر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون احلر"..
وعن جماهد" :هيربون إىل الزمهرير فإذا وقعوا فيه حطم عظامهم حتى يسمع هلا نقيض"..
فلام جيدوا أهنا كانت فكرة بائسة هيربون من الربد إىل النار !..كام يقول كعب" :إن يف
جهنم بر ًدا هو الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهنم" ..وعن عبد امللك بن عمري
قال بلغني" :أن أهل النار سألوا خازهنا أن خيرجهم إىل جانبها فأخرجوا فقتلهم الربد
والزمهرير حتى رجعوا إليها فدخلوها مما وجدوه من الربد"!..
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إهنا دائرة جهنمية مغلقة!..
علينا أن نخاف !..علينا أن نخاف للغاية!..

يفرس هلم القوة التي تقف خلف الشالالت وجماري
مل جيد اليابان ّيون القدماء سب ًبا قو ًيا ّ
األهنار واألمواج املتالطمة إال أن تكون مسكنًا للعديد من أرواح الكائنات البرش ّية
يسموهنا( :الكامي) !..وأما السبب الكامن وراء اضطراب األمور يف
(احلساسة) والتي ّ
بالط اإلمرباطور كان الشياطني واألرواح اخلبيثة ،لذلك كان احل ّراس يف بالط اإلمرباطور
مأمورين بأن يقذفوا رماحهم بشكل دوري دائم منتظم وبطريقة عشوائية متا ًما من أجل
طرد وإخافة األرواح اخلبيثة التي حتاول التسلل ملا وراء األسوار العظيمة!..
يفرسون (سبب) املرض والوباء بأهنا شياطني استطاعت
وأما البابليون القدماء فكانوا ّ
أن تتسلل من أبواب البيوت والشقوق ،وأما سبب مرض األطفال املتكرر بشكل خاص
عدو األطفال واسمه
عند اآلشوريني فهو أن هناك شيطانًا
متخصصا يف األطفال فقط ،وهو ّ
ً
(اليارتو) !..ولذلك كانت مهمة الطبيب عندهم أن (يفاجئ) الشيطان الذي يسكن جسد
املريض بأنه يعرف اسمه ،فيأخذ يف ذكر أسامء الشياطني املحتملني !..عىل ما يبدو كان هذا
اإلجراء يصيب الشيطان بـ (احلرج) من أنه قد انكشف أمره!..
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فرسوا ظاهرة قوس
وأما (الفايكنج) –وهم جدود ساكني بالد (النرويج) اآلن– فقد ّ
مستقر (أودين) كبريهم وزوجته (فرجيا) اجلميلة الفاتنة!..
قزح ،بأهنا مسكن اآلهلة حيث
ّ
ويف هذا املكان تقام االحتفاالت باألبطال الشجعان الذين يموتون يف احلروب ..وأما
سبب السحاب من وجهة نظرهم ،فهو أن (فرجيا) تغزل هذا السحاب بتوكيل من بقية
اآلهلة ..وأما سبب الربق والرعد ،فهي تعبريات عن غضب (ثور) ابن (أودين) و(فرجيا)
الذي يملك مطرقة هائلة من الفوالذ ويطلقها عىل األعداء والعصاة فيقيض عليهم..
ويملك (ثور) اثنني من اإلخوة التوائم ،ومها (بولدر) اجلميل الذي يفرس لنا ضوء الشمس
وفصل الصيف الرائع ،و(هولدر) الكفيف احلزين الذي يفرس لنا الظلمة وفصل الشتاء
القاتم!..
ناجحا وال يملكون هدً ى من السامء ولكن
علام جتريب ًيا
ً
اعتاد القدماء –ممّن ال يملكون ً
يفرسوا الكثري من الظواهر اعتام ًدا عىل هذه األفكار
قدرا واس ًعا من اخليال– أن ّ
يملكون ً
اخليالية ،وبعد أن تقدم بالناس العلم ،أخذوا يف فهم الظاهرة العلم ّية احلقيقية التي جعلها
اهلل عز وجل (سب ًبا) وراء هذه األحداث ،فالزالزل ناجتة عن انزالقات يف الصفائح
الصخر ّية لألرض ،واألمطار الغزيرة سببها التقاء رياح خمتلفة يف درجة حرارهتا ورطوبتها،
وأما اختالف فصول الشتاء والصيف كان بسبب (ميل) حمور دوران األرض حول الشمس
بزاوية ( )23,5درجة.
كم األخطاء العلمية التي كان سيقع فيها القرآن لو كان (اختال ًقا) من
يمكنك أن تتخيل ّ
برشي عاش قبل الثورة العلمية بأكثر من ألف عام !..كم األساطري واخلرافات التي كنا
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وقتها سنجدها فيه ترشح لنا (السبب) املادي الذي يقف حول هذه الظواهر !..كم
(االختالف) الذي كان من املفَتض أن نجده وقتها بني الكالم الذي ُيدّ عى أنه من عند اهلل
َ
َََ َ َ
وبني خلق اهلل وسننه يف الوجود ً
فعال !..يذكرنا ذلك بقول اهلل عز وجل﴿ :أفَلُيتَدبَرونُ
ْ َ ً َ
ْ ْ َ ََْ َ َ ْ ْ َ
َُ ْي َ َ َ َ
اُكث ً
يا﴾..
ُاللُلوجدواُ ِفي ِهُاخ ِتَلف ِ
القرآنُولوَُكنُ ِمنُ ِعن ِد ِ ِ

كثريا ،ففي أوقات احلاجة الشديدة لدخول
أعلم أن مثانتك -كمعظم البرش -تتغابى ً
احلامم تكون قدرهتا عىل التحمل كبرية جدً ا فقط إىل اللحظة التي تقَتب فيها بالفعل من
أحد دورات املياه ،حينها تصاب مثانتك باجلنون الفوري ،وتفقد كل قدرهتا عىل
التحمل!..
كثريا باإلشارات
وسبب ذلك أن خالياك العصبية عىل قدر من الذكاء جيعلها ال تستثار ً
التي ترسلها هلا املثانة حتى يكون هناك جمال إلفراغها بالفعل ،خالياك العصبية وقتها
جحيام!..
حترص عىل أال حتيل حياتك
ً
حلسن احلظ مثانتك ال تتغابى عند النوم ،برغم أنك قد تنام أكثر من سبع ساعات
متواصلة إال أهنا ال تزعجك يف الغالب برغبتها يف دخول احلامم ،هذه املرة فالسبب هو
هرمون الـ  ADHالذي يزداد إفرازه بشكل ملحوظ من غدتك النخامية ً
ليال عند النوم،
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فيعمل اهلرمون عىل تقليل ترشيح املاء من الكىل إىل املثانة ،بمعنى آخر كمية بول أقل يف
حتملها ،حتى تواصل نومك من دون أن تبلل فراشك.
مثانتك تستطيع ّ
وحني تصاب بالرعشة يف الربد وترجتف فإن جسدك يف احلقيقة ال يقوم بعمل عابث،
بل هو يعلم متا ًما ما يفعله ،هذه الرعشة مسئوولة عن إكساب احلرارة بالطاقة احلركية خلاليا
جسدك التي تعاين من نقص درجة احلرارة يف هذا اجلو البارد ،فيبقى سيتوبالزم اخلاليا يف
حالة سائلة ودرجة لزوجة مناسبة.
تتثاءب فتعلم أن جسدك حيتاج إىل النوم ،يسيل لعابك فتعلم أن الطعام الشهي الذي
أمامك مفيد لك غذائ ًيا ،تعطش فتتدارك نفسك قبل أن تدخل يف نوبة جفاف ،وتشعر باألمل
فتفهم أن هناك جرح ال تراه يف ظهرك حيتاج إىل أن ُيعا رلج حتى ال يتلوث..
جسدك يعتني بنفسه بشكل جيد ،بل بشكل ممتاز !..وربام أكثر من أي كائن حي آخر!..
ال يوجد الكثري مما تقلق بشأنه بخصوص جسدك وقدرته عىل تكييف أوضاعه مع الظروف
املحيطة ،لقد خلقك اهلل بنظام تشغيل داخيل رائع و  Updatesمتجددة يف كل ثانية !..قد
ّفرغك اهلل من مشقة االعتناء بَتيليونات اخلاليا التي متلكها ،وهناك جيوش من اإلنزيامت
واهلرمونات واألنسجة الضا ّمة املتخصصة تسهر عىل عنايتك ..7/24
نتفرغ ملا هو أهم من تنظيم جدول إفراغ مثانتنا أو ملء بطوننا؟
ترى هل أرادنا اهلل أن ّ
تكون جوهر اإلنسان ح ًقا؟
ترى هل أرادنا اهلل أن هنتم بكل تلك األشياء الرائعة التي ّ
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التأ ّمل والتع ّقل واالرتقاء واالعتبار والتمييز واإلحساس وحتمل املسئولية وإدراك املآل
وإرادة ال ُعىل ،ال بد أن هذه هي األشياء التي أراد اهلل لنا أن تكون شغلنا الشاغل ،ال بد أنه
ّفرغنا من مسئوليات اجلسد ألنه حيب لنا أن نتميز كبرش عىل أن نكون عبيدً ا ألجسادنا! مثلام
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اطَلُسبحانكُف ِقناُعذابُالَ ُِ
َواْلر ِضُربناُماُخلقتُهذاُب ِ
نعم ،ألويل (األلباب)!..

حيكون أن موظ ًفا دخل عىل مديره ليطلب منه يو ًما إجازة ،فأجابه :أنت تريد إجازة يوم
واحد !..أال تعلم أن السنة فيها  365يو ًما؟ وخالل هذه املدة أنت تعطل يومني كل
تنس أنك تقيض  16ساعة من اليوم يف البيت،
أسبوع؟ أي يبقى من السنة  261يو ًما ،وال ر
وهذه تعادل  174يو ًما ،فيبقى للعمل  87يو ًما فقط ..ثم إنك تقيض نصف ساعة يوم ًيا يف
االسَتاحة لترشب الشاي والقهوة ،وهذه تعادل  23يو ًما يف السنة ،أي يبقى للعمل 64
يو ًما فقط ..وكذلك فإنك تأخذ ساعة يوم ًيا للغداء ،وهذه تعادل  46يو ًما ،وبالتايل يبقى
للعمل  18يو ًما ..ومن عاداتك أن تأخذ إجازة مرضية ملدة يومني كل سنة ،فيبقى للعمل
 16يو ًما ،ويف العيد الوطني نحن نعطل وهذا خيفض عدد أيام العمل إىل  15يو ًما ،ورشكتنا
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تعطيك إجازة سخيّة مدهتا  14يو ًما يف السنة ،فال يبقى للعمل سوى يوم واحد !!..أال
أكون غب ًيا إذا أعطيتك هذا اليوم إجازة..؟!
سواء عليك ختيلت هذا املدير بنربة صوت حازمة ونظرة خميفة وسيجار كويب ،أو ختيلته
بـ (بليزر) رمادي ومنديل ّ
حمالوي وكوب شاي أسود ..ففي كل احلاالت ستُعجب برباعة
هذا املدير الذي قام بالتطبيق الكامل ملعنى (ال رقر رطسة) ،وأقنع املوظف املسكني عن غري
وجه حق أنه كائن زائد عىل الثدييات الرئيسية ال قيمة إضافية حلياته أو لعمله..
نحن ال نملك أوقاتنا ً
فعال ونعيش نفس معاناة هذا املدير مع موظفيه حني ال يستطيع
أن يقتنصهم وهم يعملون ..كم مرة مل تستطع فيها أن تقوم باملهمة التي أجلتها منذ عدة أيام
ألن أحدهم قاطعك بطلب أو مكاملة هاتفية طويلة..؟ كم مرة كانت الظروف مواتية متا ًما
إلكامل قراءة الكتاب الذي بدأته منذ أسابيع ومل يعطلك أحد هذه املرة ولكنك فطنت أنك
أكثر اكتئا ًبا من أن هتتم بام يوجد يف الكتاب ح ًقا..؟!
حلظات احلياة اجلادة قليلة ،معظم العمل يضيع يف الدردشة ،معظم الصالة هي يف الواقع
رشود ،معظم أوقات العمرة يف النزهة وصور (السيلفي) مع األصدقاء!..
من حسن احلظ أن اهلل عز وجل الذي خلقنا يعلم ذلك ،أال يعلم من خلق وهو اللطيف
اخلبري؟! يعلم اهلل عز وجل أن معظمنا ال يملك الوقت الكايف للنجاح ،وبعد أن خيصم من
وقته القدر الذي البد من رصفه عىل العمل والزيارات العائلية وطبيب األسنان ،أن معظمنا
ال جييد السباحة وسط أمواج الشهوات اللزجة ،أن الكثريين ال يستطيعون مقاومة ثقل
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هلب أهواء أنفسهم الذي يرص عىل الزج هبم يف القاع ،وأن الباقني الذين اجتازوا كل ذلك
لربام هم ببساطة أكسل من أن ينجحوا يف العبور بالفعل!..
لذلك جعل اهلل لنا األبواب اخللفية ذات الوصول الرسيع الالزم ،الثقوب السوداء التي
تبتلع املسافات وختترص الوقت !..إهنا رمحة اهلل الذي رشع لنا صيام يوم عرفة حني يكفر
ذنوب سنتني ،وأذكار الصباح ذات الدقائق العرش التي حترم جسدك عىل النار !..الذي
رشع لنا العمرة التي تغسل اخلطايا ،وصالة اجلامعة التي تضاعف احلسنات!..
هذه األبواب اخللفية هي الفرص املمتازة ح ًقا ،هي يوم العمل الواحد بعد عام ميلء
باإلجازات واالسَتاحات املتواصلة !..أال نكون أغبياء ح ًقا إن أخذناه إجازة..؟!

يف أواخر القرن التاسع عرش وحيث كان (مندل) ما زال يلعب بحبوب البازالء ،مل يكن
علم الوراثة الذي أسسه قد اكتمل بعد ،وبرغم ذلك ظهرت يف األوساط العلميّة فكرة
(اليوجينيا) لتدّ عي أن علينا أن نسعى إىل التحسني الوراثي للبرش ،ونعامل بني آدم بالطريقة
التي عامل هبا مندل البقوليات ،حتى نقيض يف النهاية وبالتدريج عىل األنواع الغبية
واملريضة والفقرية من البرش عن طريق حتديد نسلهم هنائ ًيا!..
أجناسا من البرش أفضل وأعىل وأذكى من الباقي متداولة وغري
كانت فكرة أن هناك
ً
مستهجنة يف السبعني عا ًما التالية ،وسواء كانت من ساسة مثل هتلر وترششل ،أو فالسفة
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مثل برتراند راسل ..أو كانت من رجال علم مثل جوليان هكسيل آمنوا هبا كامتداد طبيعي
إليقاهنم بالتطور ..أصغى هتلر ألفكار اليوجينا وكان أشد املتحمسني للتجربة ،وأمر
بإخصاء نصف مليون من السود واليهود والغجر ألهنم ال يملكون حق إمرار جيناهتم
شخصا فيام
للجيل اجلديد .وأما يف الواليات املتحدة فقد تم التعقيم القرسي لـ 63678
ً
بني عامي  1907و 1964كام يقول (آالن تشيس) يف كتابه (تركة مالتوس)..
بعد احلرب العاملية الثانية التي خرسنا فيها عدة عرشات من املاليني من البرش ،صارت
املحرمة ،وصار رجل الشارع يشمئز من الشخص الـ Racist
العنرصية من التابوهات
ّ
ً
طويال ،فمع انحسار اليسارية بدأت اليوجينيا يف الظهور مرة أخرى،
ولكن هذا مل يستمر
ففي عام  1994تم نرش كتاب (منحنى اجلرس) وتم اعتباره كتا ًبا علم ًيا ،الكتاب بسيط
للغاية ويدعو لفكرة واحدة :الذكاء صفة وراثية فبالتايل هناك من الشعوب ما هو أذكى من
اآلخر ،لذلك علينا نحن البيض أن نشفق عىل السود ألهنم لن يتقدموا أبدً ا وال مانع من أن
نحكمهم من آن آلخر !..ويف عام  2001تم نرش كتاب (اليوجينيا ،إعادة تقييم) وهو كتاب
عنرصي مقرف للغاية ،ومن جديد تم قبوله يف األوساط العلمية..
كيف ينجح رجل ال خيفي عنرصيته املريضة مثل (دونالد ترامب) باحلصول عىل مفاتيح
البيت األبيض؟ أو كيف يقف قادة املجر بكل رصاحة ويعلنون أهنم ال يسمحون بدخول
الالجئني املسلمني إىل بالدهم؟ أو كيف قامت صحفية شقراء بركل األطفال السوريني
ألهنا أصيبت بالذعر ملا رأهتم جيرون نحوها وكأهنم جمموعة من الفئران؟ أو كيف مل حيز
الرجل البريويت القمحي اللون الذي يزرع أشجار األرز ويأكل الت ّبولة عىل ُعرش مقدار
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التضامن الذي القاه الرجل البارييس الساكن يف شارع الشانزليزيه ،برغم أهنم تعرضوا
لنفس اإلرهاب يف العام املايض ( )2016من نفس اجلهة يف نفس اليوم تقري ًبا؟
الرجل األبيض عنرصي جدً ا ولكنه حياول إقناع نفسه بالعكس ،قارن رسي ًعا بني نظرته
التي تصنّف الناس حسب كمية امليالنني يف برشته ،أو العائد القومي لبالده ،أو اللغة التي
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َ
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ً ََ َ
يَ َ ْ َ َ ْ َ يَ
ي َ َ َ َ َ َ َْ
َ ََْ
ْ
ل ُ ََل َع َ
اللُ
ند ُ ُِ
ن ُأكرمك ُم ُ ِع ُ
ارفوا ُ ِإ ُ
خلقناكم ُ ِمن ُذك ُِر ُوأ ُ
نث ُ َوجعلناك ُم ُشعوبا ُ َوِبائِ ُ ِ
أَ ْت َقاك ْ
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
يب رو رال
ر
ع
ىل
ع
ي
م
ج
ع
ل
ال
و
ي
م
ج
ع
أ
ىل
ع
يب
ر
ع
ل
ل
ض
ف
ال
"
:
ﷺ
النبي
وقول
..
﴾
ُ
م
ر
ر
ْ
ر
ْ
ر ي
رر ي
ر ي ر ر ر ي
مح رر إال بالت ْق روى"..
مح رر رع رىل رأ ْس رو رد رو رال رأ ْس رو رد رع رىل رأ ْ ر
ألر ْ ر
حينها تعلم أن اإلنسان بطبعه مريض وأن هذا الدين هو ترياقه الوحيد!..

هنا رمقه بنظرة غريبة ،إهنا نظرة جتمع بني االستخفاف والعطف والغضب ،وأغلق
الدفَت الذي أمامه ،وقال له :دعني أعلمك شي ًئا عن احلياة!..
كثريا مما نتصور ،الثقة يف النفس وهم بنيناه من عرشات
نحن يا بني يف هذه احلياة أضعف ً
النجاحات الصغرية ،وما أصغر هذه النجاحات !..نحن مل نخض أي اختبار حقيقي
بالفعل يف حياتنا ،كي نطلق عليها حتى كلمة نجاحات..
رسقت من قبل يا بني؟ مل تفعل ،أنت أمني ح ًقا!..
هل
ر
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وجدت أمامك حقيبة مكدّ سة من
ولكن أخربين إىل أية درجة كانت تبلغ أمانتك لو
ر
األموال يف ظالم دامس وحاجة يد شديدة ومن حولك فراغ مطلق من عيون الناس..؟
زنيت من قبل يا بني؟ مل حيدث ،أنت عفيف إذن!..
هل ر
ولكن إىل أي مدى تظن أنك كنت ستحافظ عىل عفتك لو كانت املمثلة اهلوليودية
احلسناء التي تتلصص عىل صورها تطاردك شخص ًيا برضاوة وواقعة يف عشقك؟ هل كنت
ستملك الكثري من الفرص؟
هل حتافظ عىل صالتك يا بني؟ هذا مجيل منك ،ولكن لو كانت الفروض مخسني ً
بدال
من مخسة ،إىل أي مدى كانت لتكون تقواك حينها..؟
لو حدث كل هذا ،فأنت قد تنجح وقد ال تفعل .وأظن أنك تعلم من نفسك بعض
النقاط الواهية التي حتافظ عليها بالكاد !..تعلم أنك مل تكن لتحتمل مزيد ضغط يف هذه
أيضا
النقطة أو تلك ..والسبب الوحيد الذي منعك من هذا الضغط الزائد أن اهلل يعلم ً
نقاط وهنك ،وحيب لك أال تنكرس!..
ْ
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ُال ْنيَاُلَع ٌ
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أجوركم
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أضغانك ُْم﴾.
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فاهلل مل يأمرنا يف الدنيا بغري اإليامن وبعض التقوى ،ولو أراد أن يقسو علينا يف اختباره
لسألنا أن نخرج من مجيع أموالنا ،ولو فعل ذلك رلرسبنا مجي ًعا ووقعنا يف فضيحة ذلك الذي
ظهر عىل ما هو عليه ح ًقا!..
يرس.
ننجح فقط يا بني ألن اهلل أرحم من أن يضعنا يف اختبار كامل غري ُم ّ
ننجح فقط ألن اهلل يعلم أننا أضعف مما نحسبه من أنفسنا.
ننجح فقط ألن اهلل حيب أن يسَتنا!..
فخل عنك يا ولدي ثقتكِّ ،
ِّ
خل عنك فخرك بنفسك واعتدادك ،فنحن يف الدنيا ما بني
راسب وجمبور ،ما بني خاطئ ومرحوم ،ما بني جمرم ومستور..
نحن ما بني ضعيف وضعيف ،واهلل -وحده -هو القوي!..

أقنعني أحدهم أن رواية (إدوين إبوت) القس اإلنجليزي الشغوف بالرياضيات ،التي
ثم قرأهتا
كتبها يف العام  1884وتُدعى (األرض املسطحة) هي رواية ماتعة للغاية ،ومن ّ
بنا ًء عىل هذه التزكية ،ليتبني يل أهنا ال يشء أكرب من جمرد (فكرة غريبة) معروضة يف قالب
أقرب لإلمالل .عىل أنني وقعت يف غرام الفكرة البسيطة التي قدّ مها والتي سأحكيها لك
ً
حاال إن شاء اهلل!..
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نحن نعيش يف عامل ثالثي األبعاد :الطول والعرض واالرتفاع ..عىل سبيل املثال أنت
تنظر إىل الكتاب املوضوع أمامك عىل املنضدة فتشاهد له عم ًقا ،فتعلم أنه كتاب ،لو مل
تشاهد هذا العمق لقلت عنه أنه (صورة كتاب) ملصوقة عىل املنضدة ..فامذا سيحدث لو
كان هناك عا ًملا ثنائي األبعاد وكل ما يف هذا العامل هو كائنات هلا طول وعرض فقط..؟ هذا
هو ما ختيله إدوين إبوت يف روايته :األرض املسطحة ،رحلة إىل عامل ثنائي األبعاد..
تذكر أهنم ال يملكون البعد الثالث ،أي أننا لو شاهدنا هذا العامل من أعىل سنرى املربع
واملستطيل والدائرة وهم حيتسون القهوة ،بينام هم ال يستطيعون النظر من (أعىل) ال يوجد
لدهيم (أعىل) ً
أصال ،بل عندهم فقط (أمام) و(خلف) و(يمني) و(يسار).
فبالنسبة هلذه الكائنات ،فإنك لو أخذت قلم رصاص وخرقت هذه الورقة التي يعيشون
عليها فإهنم لن يشاهدوا هذا القلم قط ًعا ،وال حتى سيشاهدون اخلرق الذي سيحدثه فيها،
وال حتى سيشاهدون الفتحة وهي تتسع مكان القلم ،بل كل ما سيشاهدونه من رؤيتهم
صغريا (يف اللحظة التي خيَتق فيها سن القلم الورقة) ثم يزداد (كلام ازداد
هو خط يبدأ
ً
القلم يف اخَتاق الورقة) حتى يصل إىل أكرب حجم له (يف اللحظة التي خيَتق القلم الورقة
بالكامل) حتى يدخل جسم القلم كله ..بعد ذلك لن يشاهدوا شي ًئا ولن يالحظوا أي تغيري
لو أدخلنا القلم وأخرجناه مئة مرة (ألن الفتحة لن يزداد عرضها أو يقل.)!..
هذا هو ما سيحدث لنا متا ًما لو زارنا كائن من بعد آخر ال نعلمه ،لن نرى منه إال
انعكاس أو ظل أو آثار ،ولربام ال نلحظ أي يشء عىل اإلطالق!..
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لذلك يفكر بعض علامء الفيزياء اآلن أن العامل الذي نراه اآلن قد يكون جمرد صورة
هولوجرام ّية لعامل آخر رباعي أو مخايس األبعاد !..هناك منهم من بالغ يف الشطط وجزم
بأن عاملنا حيتوي عىل أحد عرش بعدً ا ..وكان يرى أن هذا هو احلل الوحيد لكي يتم حل
معادالته الرياض ّية..
حتار فيها العقول ،ومنها
لذلك ،فحينام يتحدث القرآن عن صفات اهلل عز وجل التي ُ
بطبيعة احلال الطريقة التي كان اهلل عز وجل هبا موجو ًدا قبل الوجود ،فهو األول الذي ليس
قبله يشء ..خيربنا القرآن أن هذا أمر طبيعي علينا أال نقدر عىل استيعابه بشكل كامل !..كام
ََ
ْ
َ
َُييطونُبِ ِهُ ِعل ًما﴾..
يقول جل جالله:
﴿ول ِ
وهذا ألن حدودك اإلدراكية –كبقية البرش -بالغة الضيق ً
فعال والصغر ،وأنه ليست
لدينا أدنى فكرة عن أي يشء يقع يف خارج هذا النطاق الضيق ،وهذه احلدود الصغرية!..

هل تعرف تلك اإلصابات اليومية الصغرية التي ال تكاد ختطئ أحدً ا منا..؟
تلك ال ُق ررح ال رف رموية البيضاء األليمة التي تفاجئك بدون أن تتوقع يف يوم ما حني تستيقظ
من نومك ً
مثال ..يف هذه القرح تصبح األعصاب الناقلة لألمل مكشوفة أمام حركات لسانك
العابثة ..فال تستطيع أن تأكل أو أن تتكلم حتى!..
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كل هذا بسبب نقص بعض اخلاليا الطالئية  Epitheliumيف مكان القرحة ذي
البضعة ملليمَتات ..بينام يغطي الـ  Epitheliumمجيع أنسجة جسدك ،دون أن تتذكر
عىل اإلطالق أن تشكر اهلل عىل هذه النعمة!..
ماذا عن الشد العضيل الذي يصيب عضلة قدمك بعد مباراة محاسية من كرة القدم..؟
األمل املربح الذي ال يعطيك الفرصة للكالم أو الشكوى ،فقط تعض عىل أسنانك وتنتظر
حتى ينتهي..
كل هذا األمل بسبب نقص بعض عمالت الطاقة  ATPيف عضلتك عن مقدار حاجتها
له ،مما أدى إىل أن تدخل خاليا عضلتك يف التنفس الالهوائي وتنتج محض الالكتيك
وتتأمل..
فهل خطر عىل بالك حني تعد نعم اهلل عليك أن تضع يف عني االعتبار مليارات جزيئات
الـ  ATPالتي مترح يف كل مكان من جسدك..؟!
وهل تذكر حني تصاب ببعض االكتئاب وتتمنى أن لو كنت يف عداد األموات ،ويفتت
الكرب فؤادك ،دون أن يكون هناك سبب واضح هلذا احلزن..؟!
تذكر أن كل هذا بفعل نقص بعض الدوبامني ،الناقل العصبي الذي يمرح يف الوضع
الطبيعي بني نوايا خمّك القاعد ّية ،والذي يسبب نقصه كل هذا االكتئاب واحلزن ،والذي مل
أيضا من ضمن النعم التي أحببنا أن نحمد اهلل عليها!..
نتذكره ً
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لذلك يعرف علامء الطب أن العضو الذي ال تشعر به هو عىل األرجح سليم ،والعضو
الذي تشعر بوجوده يف جسدك يعني عىل األرجح أن فيه عط ًبا ما!..
والسؤال هنا:
ملاذا ال نتذكر النعمة إال بعد فقدها..؟!
ملاذا ال نشعر باالمتنان لذلك اليشء الصغري الذي نملكه يف كل حني إال بعد أن نشعر
بأمل فقده..؟!
دائام إىل تلك التذكريات اليومية ،وهذه الدروس اليسرية حتى نفطن إىل
ملاذا نحتاج ً
َ
َ َ ََْ َْ ََ ْ
ُوإ َذ َ
اُم يَسهُ يَ ي
ُونَأىُِبَانِب ِه َ
ُاْلن ْ َسانُأَ ْع َر َض َ
الشُ
ِ
معنى قول اهلل عز وجل﴿ :و ِإذاُأنعمناَُع ِ ِ
ِ ِ
َ
َ َ
يض﴾..؟ ُ
فذوُدَعءُِع ِر ِ
الرش نعوي بكل هذا البكاء ،ونتذ ّمر
ملاذا نعرض عند النعم وننسى ،ثم عندما يصيبنا ّ
بكل هذه الشكوى ،ونلجأ لكل هذا الدعاء العريض..؟!

منذ طفولتي وأنا أمتنى أن أستيقظ ألجد نفيس يف مدينة البط ،أو بالد العجائب التي
زارهتا أليس ،أو حتى عامل (أوز) املدهش ..إنه إبداع جريم وكارول وباوم وأندرسن
وديزين وغريهم ،الذين أغرقوا خيال البرشية بعواملهم السحر ّية الرائعة املليئة بالغابات
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الشهي واحليوانات الثرثارة ..هذا جو غري مالئم
اخلرضاء واخلرفان البيضاء وكعك التفاح
ّ
يف مرص عىل كل حال وغري مفهوم !..حاول أن تتخيل ً
مثال ذات الرداء األمحر وهي عائدة
إىل جدهتا عىل ظهر أتوبيس عام بعد أن اشَتت هلا العشاء من كافيَتيا (األنوار) ..صعبة،
أليس كذلك؟ أو ختيل موقف الضفدع الذي حتول فجأة إىل أمري ،وهو حياول أن يقنع مدام
(سحر) يف السجل املدين بأنه موجود ويستحق شهادة ميالد!..
معظم هذه القصص هي يف األصل أساطري وحواديت كانت حتكيها اجلدات ألحفادها
عىل مر العصور حتى مجعها هؤالء أو استوحوا منها كتابتهم ..هي إذن قصص تتحدث عن
الواقع البرشي كام يتخيله البرش يف أبسط الصور وأكثرها رمزية ..ولعل أكثر ما قد تالحظه
فيها هو عنرص املبالغة واحلدّ ية !..فالبد لألمرية أن تكون مجيلة كاألحالم ،والبد للمرأة
جرد للعبقرية،
الرشيرة أن تكون ساحرة تستمتع بقتل األطفال ،بينام جتد (عبقرينو) الرمز امل ّ
وعم (دهب) رمز الثراء ،لديه خزينة أموال يسبح هبا طوال اليوم.
املجرد الذي حيمله صاحب هذا الَتاث
هذه املبالغات تدل عىل احلجم الضخم للمعنى ّ
(اإلنسان) !..اإلنسان حيمل بداخلة صوره املثال ّية الصافية عن القيم ،والتي تكون يف العادة
كثريا من تلك املوجودة ً
مر أطوار حياته يتعلم
أكثر
ً
فعال يف الواقع ،وعىل ّ
تركيزا وأنقى ً
الفجوة الكبرية بني هذه القيم كام هي يف وجدانه وبني نفس القيم كام هي يف سلوكه وسلوك
الناس من حوله!..
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خذ عندك ً
مثال املراهق العاشق الذي يقرأ شعر نزار قباين ويقطف األزهار يف احلديقة،
هو يف الواقع يملك بداخله املعنى املجرد للحب ،ويبحث عن شخص يركّبه عليه ،فام أن
جيد أول فتاة قد تصلح لذلك حتى هيدهيا كل تلك املشاعر..
هناك فجوة بني القيم الصافية التي خلقها اهلل عز وجل يف اإلنسان وبني سلوكه املعتاد
ً
فعال ،ليست التجريديات واحلدّ يات موجودة يف واقعه كام ختيل هو يف أساطريه الشعبية،
إهنا اللحظة التي تصطدم فيها الطبيعة التجريدية لإلنسان بكل خياله الرسيايل ومثاليته
احلاملة ،بالعامل املادي الذي وجد نفسه فيه وسط رائحة العوادم وصوت نفري السيارات..
اللحظة التي يدرك فيها اإلنسان أن وعاءه املادي الذي حيتوي روحه هو أصغر منها
بكثري ،وأن إنسانيته يشء وجسده يشء آخر..
اللحظة التي يدرك فيها عظمة اخلالق سبحانه الذي أهداه منظومة قيم أوسع منه
تفرد بمصدر ّية القيم
شخص ًيا ويشَتك يف فهمها مجيع أبناء جنسه ،ذلك اخلالق الذي قد ّ
ََ
ْ َْ
َ َْ
مُمنُيه ِدُُّ
نََُكئِك
واألخالق ،ثم تف ّرد بالداللة عليها !..القائل سبحانه﴿ :قلُهلُ ِم
َ ْ ل َ َ َ َََ ََ َ َ ل َ َ
َ ْ
ْ َ ل ََ َ َْ
َ َْ
َ
ل ُُأنُ
لُي ِهدُّ ُإِ ُ
ق ُأحقُ ُأن ُيتب ُع ُأمن ُ ُ
لُاْل ُ
ق ُأفمن ُيه ِدُّ ُإِ ُ
الل ُيه ِدُّ ُلِلح ُ
لُ ُ
إِل ُاْل َ لق ُق ُِ
َ
ْ َ َ َ َ ْ ََْ َْ
فَُتكمون﴾..
يهدىُُفماُلك ُمُكي ُ

149

املكان الذي ذهبت إليه إلصالح (فرامل) السيارة كان منطقة مليئة بأبناء أشياء ما!..
سعيد فرامل وحمسن خراطة وعادل شكامن !..هذه ليست شتائم ،بل هو مرتاح بتعريف
نفسه لك بأنه سعيد فرامل !..تبني أن هناك مشكلة يف (الطنبورة) ،ال يمكنك أن تثق يف
يشء اسمه طنبورة عىل كل حال ،بالتأكيد سيكون شي ًئا وغدً ا يعطل طوال الوقت!..
أيضا الذي كان البد أن يستبدله سعيد ولكن ال يوجد مثيل له عنده فكان
وهناك (التيل) ً
عليه أن يأخذه إىل املخرطة حتى جيري بعض التعديالت عليه كي ينسجم روح ًيا مع
طنبوريت العجوز ..كل مصنع من مصانع السيارات املختلفة قد قرر أن يضع اللمسة
اخلاصة به عىل كل قطعة من السيارة ليجعلها متفردة عن باقي أنواع السيارات ،صواميل
العجالت والسيفتي فالف والبوجيهات وغريها من األشياء ذوات األسامء الرشيرة التي
يمسكها (الصنايعي) يف احَتافية ليصارحك بحقيقة (أهنا مش بتاعتها)!..
مشكلة التوافق املصنعي هذه جتدها بشكل أكرب يف هواتفنا وحواسيبنا الذك ّية ،وبعد
املشكلة رقم أربعني تبدأ يف اإلدراك بأهنا ليست ذكية إىل هذه الدرجة !..كم مرة وجدت
نفسك يف مشكلة مع (كارت) الشاشة اخلاص بك الذي مل يعد يعمل بسبب حتديث رسيع
للويندوز جعله ال يتعرف عليه؟ تدخل إىل موقع الرشكة لتحميل التعريف وتتوه قبلها
وسط مئات التعريفات ملئات كروت الشاشة يملكها أناس (حمتاسني) مثلك يف مجيع أنحاء
العامل..
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يمكنك أن تفطن أننا ال نجد هذه املشكلة يف خملوقات اهلل عز وجل ،فنحن –كبرش-
ً
مثال مجي ًعا متشاهبون ،بل ومتامثلون يف جوانب كثرية ..لوال هذا التشابه لكانت احلياة
تعودت عليها ..يمكنني أن أؤكد لك أن طبيب العيون لن يستطيع أن
كثريا مما
ر
أصعب ً
يفصل أي نظارة لو كان شعاع الضوء يسلك سلوكًا خمتل ًفا داخل كرة عني كل إنسان!..
ّ
اجلراح لن جيرؤ عىل شق اجللد الستئصال أية مرارة لو مل يكن يعلم أننا مجي ًعا نملكها
وأن ّ
تعرفنا عىل علم الترشيح !..يمكنك أن تتأكد أنه ال يوجد
يف نفس املكان بالضبط منذ أن ّ
أي طبيب نفيس قد يفهم مشاعرك املعقدة املتداخلة جتاه (سها) إال لكونك أنت نفسك عدة
صفحات حمفوظة يف كتب علم النفس!..
التشابه يكون أعجب من ذلك حني تفكر يف املزيد من املخلوقات !..فالـ DNA
اخلاص بك يتشابه بنسبة مخسني باملائة مع  DNAاملوز وبنسبة  %67مع  DNAالذرة!..
والسلوك الدوراين العجيب إللكَتونات ذرة الكربون يف معطفك اخلريفي هو ذات
تكون مجيع خاليا جسدك القابع أسفل هذا املعطف ،وهو
السلوك العجيب للذرات التي ّ
باملناسبة سلوك دوراين مشابه لدورانات األفالك البعيدة التي تلمع يف سامء ليل أبريل..
األمر بسيط ،فالصانع واحد إذن !..وصنائعه بديعة ومتفردة بشكل مذهل ،مع كوهنا
وتفردها يؤكد إبداعه،
ً
أيضا متشاهبة بشكل عجيب ..وجود هذه الصنائع يؤكد لنا وجودهّ ،
وتشاهبها يؤكد وحدانيته ،وإحكامها يؤكد حكمته ،ونقصها يؤكد كامله ،واحتياجاهتا تؤكد
يَ َ ي ْ َ َ َ يَ
َ ََ ي
َ
ي َ ْ َ ْ
َ
كُ َ ْ
َش ُِءُ
َع ُ ُِ
َش ُِء ُفاعبدوهُ ُوه ُو ُ ُ
كُ
ل ُه َُو ُخا ِلقُ ُ ُِ
َل ُإِ ُ
ل ُإِ ُ
الل ُربك ُم ُ ُ
رعايته﴿ ..ذ ِلكمُ ُ ُ
ٌ
َو ِكيل﴾..
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اجلامل النائم ليس يف قصص (ديزين) فقط ،بل من املمكن أن ُيصاب به الناس يف
احلقيقة !..مثل املصابني بمتالزمة (كالين ليفني) الذين يعانون من اضطراب يف النوم يصل
إىل درجة الغياب عن الوعي متا ًما ملدة تَتاوح من ثالثة أيام إىل ثامنية أشهر !..يف هذه الفَتة
هم قد يضحكون ويبكون بال سبب ويأكلون برشاهة ويترصفون كاألطفال ،ولكن يف
داخل رؤوسهم هم ال يفعلون شي ًئا سوى جمرد حلم طويل يستيقظون منه بعد أشهر وكأهنم
كانوا نائمني فحسب!..
هناك اضطراب نومي آخر نعرفه مجي ًعا وهو السري أثناء النوم ..لكن ما يثري العجب أن
هناك بضعة حاالت تم تسجيلها ألناس خطوا خارج نوافذهم وهم نائمون ،مثل مراهق
وقع من الدور الرابع يف  2007حني كان يسري وهو نائم ثم ملا وقع إىل األرض أكمل نومه
بشكل عادي جدً ا!..
ممرضا ولكنه كان ينام فيبدأ يف الرسم !..الغريب
هناك (يل هادوين) الذي كان يعمل ً
أنه كان خيرج لوحات فنية ً
فعال واألغرب أنه مل هيتم بالرسم يف أثناء يقظته إطال ًقا !..وهناك
مرض (أمبني) الذي يصاب به بعض السائقني حني يدخلون يف نوم كامل ومع ذلك
يستمرون يف القيادة بأعني مفتوحة..
وهناك طب ًعا حاالت القتل التي تتم أثناء النوم ،فحتى عام  2005تم تسجيل  68حالة
قتل وقعت أثناء نوم القاتل وهو ال يدري شي ًئا ،مع العلم أن املحكمة ال حتكم للقاتل هبذا
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إال بإثبات قوي مثل فحص كهرب ّية املخ أثناء هذه النوبات العنيفة لدهيم والتي تثبت أن
أيضا..
خمّهم اآلن يف حالة نوم كامل ،بل وهادئ ً
اضطرابات النوم كثرية ،حتى إن أحد فروع الطب يف الدول املتقدمة خمتص فقط يف
أمراض النوم وحماولة عالجها..
وغالب هذه االضطرابات غريب جدً ا ،وهي تفوق كل املواقف الغريبة التي نحفظها
مجي ًعا عن أشخاص قاموا بأفعال غري معتادة أثناء نومهم ،تلك احلكايات التي نرددها يف
جلسات السمر حول أكواب السحلب..
النوم يشبه املوت ً
فعال ،يف حتم ّيته وقهره وقدرته عىل إفقاد صاحبه وعيه وبكل هذه
وضح لنا أن ما حيدث لنا عند النوم شبيه بالفعل ملا
الرسعة والسهولة !..واهلل عز وجل ّ
َ َْ َ َ َ َ
َ َََ َ َْْ
ت ُل ُْمُ
ي ُموتِها ُ ُوال ِ ُ
س ُ ِح ُ
ّف ُاْلنف َ ُ
الل ُيتو ُ
حيدث لنا عند املوت ،كام يقول اهلل عز وجلُ ﴿ :
َ
َ
َ
َ
ْ ْ
َ
َ ًّ َ
ْ َ
َ َ َ
َ
ِفُ
نُ ِ ُ
َمُُِإ ُ
لُمس ُ
لُأ َج ُِ
تُ َوي ْر ِسلُُاْلخ َرىُ ِإ ُ
ضُ َعليْ َهاُال َم ْو ُ
ت ُق ُ
ِفُ َمنا ِم َهاُفي ْم ِسكُُال ِ ُ
تُ ِ ُ
تم ْ ُ
َ َ َ
َ َ َ َ َ
ون﴾..
اتُ ِلق ْومُُِيتَفكر ُ
كُْليَ ِ ُ
ذل ِ ُ
ما حيدث لنا إذن كل صباح هو يف احلقيقة مثال عىل إحياء اهلل عز وجل للموتى ،نستطيع
أن نفهم حينها أن إحياء اهلل عز وجل للموتى يوم القيامة ليس بأمر معجز هلل سبحانه ،وأن
اسَتدادك لذاتك حني البعث سيكون بنفس السهولة التي اسَتددنا فيها وعينا مع أصوات
خطوات الباعة يف الشارع أو رائحة اإلفطار اخلارج من مطبخ الوالدة!..
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ُغ ّصة هي يف حلقي يف كل مرة أجد فيها من يأيت إىل الكشف مصطح ًبا أمه وطفله ،إنه
موعد الكشف عند الطبيب فيأيت بالعائلة وهذا حيدث أكثر مما تظن ،بالكشف عىل عيني أمه
العجوز يتبني أهنا تعاين من الئحة طويلة من األمراض ،قرنية معتمة ومياه بيضاء وزرقاء
ومجيع ألوان املياه املتخيلة ..ولكنه حني عرف كان ال يبايل بحق ،كان بار ًدا متم ً
لمال ينظر
عالجا ملط ًفا هلا وعىل
يف هاتفه ومل يسأل عن إمكانيات العالج أو اجلراحة ،فقط طلب
ً
األرجح كان كل ما هيمه أال تشتكي له من عينيها جمد ًدا!..
وأما طفله احلبيب فكان يعاين من قرص نظر بسيط حيتاج إىل نظارة ،وعند سامعه اخلرب،
انتفض بذعر حقيقي من أن يلبس ابنه النظارة ،وأخذ يسأل عن احتاملية عملية تصحيح
اإلبصار البنه الصغري!..
واضحا للغاية ،هو بالفعل ال خيفي عن نفسه وال عن
مل تكن هناك خدعة ما ،األمر كان
ً
أمه العجوز أنه ال يبايل بحقيقة أهنا مل تعد ترى تقري ًبا بقدر ما يبايل بأن ابنه ال يرى كل
املوجودات اململة من حوله بصورة سليمة ..إنه يترصف مع أمه كأي يشء آخر من
(الكراكيب) التي ال ُيعرف هلا فائدة ،فقط إىل اللحظة التي ستموت فيها وحينها سيعزيه
الناس يف فقداهنا وسيصطبغ وجهه بطابع اجلدية احلزين وهو يقول :سعيكم مشكور..
هذا ليس برجل رشير إىل هذا احلد ،باألحرى هو ليس أكثر وال أقل من إنسان وغد،
ولو دققت لوجدت أن معظمنا كبرش يف احلقيقة أوغاد..
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نحب أن يبقى آباؤنا بجانبنا طوال العمر ،من ذلك الرشير الذي ال يتمنى أن يتمتع
بصحبتهام طوال حياته؟! ولكن الكثريين منا قد يَتدد يف احلقيقة ً
قليال لو فطن إىل أن هذا
ً
مسئوال عن صحتهام اآلخذة يف التدهور ،وسوف تزداد أعباء احلياة
معناه أنه سوف يكون
بالنسبة إليه يف كل يوم جديد يعيشونه يف الشيخوخة املتعبة!..
وحني يصبح األمر غري حمتمل بالنسبة إليه ،حني يضطر إىل محل أبيه املشلول أو الصياح
طيلة اليوم يف أذن أمه التي مل تعد تسمع تقري ًبا ،حني حيدث ذلك فإنه قد يفكر عىل استحياء
خافت وبشكل رسي للغاية يف أنه سوف يصبح أكثر راحة بعد فراقهام.
وحني حيدث ذلك بالفعل سيقف عىل قربمها معز ًيا نفسه بأهنام قد اسَتاحا من عناء
املرض ،وسوف يتجاهل ذلك التساؤل اخلافت الذي سيأيت من أعامق الضمري قائ ًال :تقصد
أنت الذي اسَتحت..؟!
كنت أمتنى أن أرصخ فيه حينها أن أمه -ككل أمهاتنا -كانت طوال حياهتا عفيفة عن
طلب احلاجة من أوالدها ،كانت تعترب نفسها هي الراعية وليست املرع ّية..
كنت أريد إخباره أهنا فعلت ذلك ألهنا كانت تدّ خر كل حاجاهتا للحظات ضعف
الشيخوخة حني يغدر هبا الزمان ،فقط كانت أمحق من الالزم حني فكرت أن تضع ثقتها
فيك كي حتفظ هلا مدخراهتا ..
كانت تظن أنك أمني وال تض ّيع الودائع!..
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منذ عدة سنوات تم إصدار قانون يف مدينة (مونزا) اإليطال ّية يقيض بعدم جواز احتفاظ
وفرس جملس املدينة
حمبو احليوانات األليفة بالسمكة الذهبيّة يف أحواض السمك الكرويةّ ،
مقوس اجلوانب ،ألهنا
السبب وراء هذا القانون بأنه يشء وحيش االحتفاظ هبا يف حوض ّ
مشوهة عن الواقع !..هذا مثال آخر عىل الرمحة
حني حتدّ ق إىل اخلارج ستتكون لدهيا صورة ّ
كثريا إال مع حيوان الباندا ومحايته من
عند اإلنسان الغريب والتي لسبب ما ال تظهر ً
االنقراض ،أو السمكة الذهب ّية التي سيتم تشويه صورهتا عن الواقع..
كثريا يف احلقيقة بأطفال العراق املقتولني
بينام قد جتد أنه ال هيتم اإلنسان الغريب ً
بالقذائف ،قدر اهتاممه باحلفاظ عىل كمية النفط الذي يسمح له باالستمتاع بصوت ضخ
حمرك سيارته الـ (كاديالك) ،وقد ال هيتم بأطفال أفريقيا العاملني يف مناجم املاس
البنزين يف ّ
بقدر اهتاممه بحجم املاسة يف خاتم الزواج ،وقد ال هيتم قط ًعا بأطفال الربازيل العاملني يف
البن بقدر اهتاممه بكوب القهوة الصباحي الذي سينعشه بعد نوبة Hang-Over
حقول ّ
بسبب إفراطه يف الرشاب البارحة!..
جملس (مونزا) يرى أن السمكة سوف تتشوه صورهتا عن الواقع ألهنا ستنظر للعامل من
تشوه صورة اإلنسان عن الواقع إذن..؟!
مقوس اجلوانب ..فامذا عن ّ
خالل حوض ّ
يمكنك أن تظن أن ما تراه أمامك من املوجودات ،هو كل ما هو موجود ً
فعال حولك..
معني (ض ّيق جدً ا) من األطوال
بينام يف احلقيقة شبكيّة عينك ال يمكنها أن تشعر إال بنطاق ّ
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املوج ّية لألش ّعة الضوئية يقع بني  400و  760نانو مَت ..وكل ما يقع خارج هذا النطاق ال
يمكنك رؤيته ،ناهيك عن بقية نطاق األشعة الكهرومغناطيس ّية والتي تقع خارج حدود
الضوء ً
أصال بني موجات الراديو ذات الطول املوجي الكبري ( 510نانو مَت) وموجات
الكوزميك (تلك القادمة من الفضاء وناجتة عن بقايا لالنفجار الكبري) ذات الطول املوجي
–6
التعرف عىل
الدقيق جدً ا ( 10نانو مَت) هذا هو النطاق الذي نعرفه فقط حيث ال يمكننا ّ

بالتعرف عليه..
يشء منها إال ما تسمح أجهزة رصدنا
ّ
أيضا أن كل ما تسمعه هي كل األصوات من حولك ..بينام يف احلقيقة
يمكنك أن تظن ً
أذنك ال تستطيع التقاط موجات صوتية إال يف حدود ترددات معينة تقع ما بني  20هرتز و
 20ألف هرتز (يقل هذا املدى األقىص إىل  12ألف هرتز فقط يف حالة كبار السن) ..هناك
من احليوانات ما يستطيع سامع نطاق من الَتددات أكرب من ذلك باملناسبة ،وتبقى يف النهاية
الفكرة التي نريد إيصاهلا ثابتة :أنت ال ترى وال تسمع وال تشعر إال بنطاق ضيق جدً ا من
هذه احلياة ،وحواسك حمدودة بالفعل!..
وبالعودة إىل السمكة الذهب ّية ،فإن حواسنا تقوم معنا بالدور الذي تقوم به جدران
املقوسة :إعادة هتيئة للواقع بام يتناسب مع كيفية إدراكنا له !..هذا ليس
القفص الزجاجي ّ
هو الواقع كله ،ولكن هذا هو مقدار الواقع الذي متّت (هتيئتنا) عىل أن نعلمه!..
مثل كيف ّيات صفات اهلل عز وجل الواقعة خارج نطاق حواسنا املحدودة ،كام قال
َْ
َْ
ْ
َ
ْ
َ ْ
ارُ َوه َُوُالل ِطيفُُاِل َ ِبيُ﴾!..
لُتد ِركهُُاْلبْ َصارُُ َوه َُوُيد ِركُُاْلبْ َص َُ
سبحانهُ ﴿ :
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الروايات اخليالية ختتلف عن الواقع يف عدة أشياء ،منها األسامء ً
مثال ،كل أبطال الرواية
يملكون أسام ًء مميزة متفردة رنانة ،خليل ومراد وأكرم ورشا ،بينام يف واقعنا احلقيقي كلنا
تنويعات عىل نفس األسامء تقري ًبا ،وليست احلياة غري جمموعة من حممد وأمحد ومصطفى
وشيامء وبضعة أشخاص آخرين..
ولكن االختالف األكرب بني الرواية والواقع أن بطل الرواية ال يموت -إن مات -إال
مر بأركان الرواية كاملة:
يف آخر صفحاهتا غال ًبا .يموت البطل عادة يف هناية القصة بعد أن ّ
الذروة والعقدة واحلل ،وتكون ميتته مليئة بالدراما وتأخذ وقتها بشكل كامل ،حني يدخل
عىل األرشار يف وكرهم ليحرر ابنه املخطوف فيموت يف النهاية بطلقتني تسمحان له بأن
يثرثر له بكلامته األخرية ثم ينظر له بحنان وينظر للسامء مرتني ويبدأ يف الكالم مرة أخرى...
باختصار يقتلك أنت بامللل قبل أن يموت ً
فعال..
هذا غري أنه ال يموت طب ًعا قبل أن يفهم هو ونفهم نحن مجي ًعا ماذا كانت وظيفته يف
الرواية وأيت إىل احلياة يفعل أي يشء ،لقد كان حلياته معنى كبري احتجنا إىل بضع مئات من
الصفحات حتى نستوعبه..
كثريا عن ذلك ،حيث ذكرت لنا إحدى اإلحصائيات أن عدد الذين
بينام الواقع خيتلف ً
ماتوا يف أسَتاليا بسبب احلوادث اإلرهابية فيام بني عامي  2003و 2012هو ثلث عدد
الذين ماتوا يف نفس املكان خالل نفس الفَتة الزمنية بسبب الوقوع من عىل الرسير!..
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نموت غال ًبا ألسباب عبثية متا ًما يف ظاهرها وبشكل مفاجئ للغاية يف توقيتها ..ما رأيك
مت ..أو :ما هذا
أن نأخذ هذه الغرزة يف الطريق الرسيع لتخترص علينا املسافة؟ بوم! لقد ّ
أيضا.
مت ً
السعال املتكرر فلنذهب للطبيب ،بوم! رسطان ،لقد ّ
يف الواقع نجد أن حياتنا قد تنتهي يف أحيان كثرية قبل أن نعرف ماذا كان معناها !..وقبل
أن نخترب الذروة املثرية فيها حني نحقق ذلك اإلنجاز الذي كنا نظن أننا أتينا الدنيا ألجله!..
يف احلياة الواقعية يموت البطل يف موضع عشوائي متا ًما من الرواية قبل أن يفهم هو ما الذي
جيري يف قصة حياته ،وربام قبل أن يستوعب ً
أصال أنه هو بطل القصة!..
كثريا حني أقسم لنا اهلل بالعرص ،وبالليل ،وبالنهار ،وبالضحى،
ولكن لربام نحن مل ننتبه ً
أن هذه األوقات تعني الكثري عنده ..لربام مل نفهم أن السبب الذي جيعل من موتنا املفاجئ
صباح الغد مفهو ًما أن مساء اليوم -وكل يوم -كان ذروة جديدة للملحمة التي متنيناها!..
َ ْ
لُ
كثريا قبل أن نصنع حياتنا ،ننتظر أكثر من الالزم ،وال أدري ماذا ننتظر؟؟ ﴿ف َه ُ
فقط ننتظر ً
َ
َ َ َْ َ َ َ َ َْ ْ َْ ْ ْ َ ْ
ْ
لُفانتَ ِظروا﴾..
نُِب ِل ِه ُمُق ُ
ينُخلواُ ِم ُ
اَل ُ
لُ ِمث ُ
ونُ ِإ ُ
يَنتَ ِظر ُ
لُأيامُُِ ِ
لربام كانت الرواية حتكي الكثري عن البطل يف كل صفحة ولكننا أسأنا القراءة ،ربام عشنا
حياة كاملة ننتظر عىل هامش أحداثنا الكربى ،ومل نفطن إىل أن هذه األيام املنقضية كانت
هي أحداثنا الكربى ..لربام اليوم ،احلارض ،اآلن ،اللحظة احلالية ،هذا هو كل ما هو
موجود ،هذه هي كل فرصنا ،هذه هي ذروتنا املتخيلة قبل حلظة موتنا املفاجئة والتي -
برغم ما قد نظن -ستكون يف موعدها متا ًما ،بنهاية طبيعية وغري مبتورة..
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الحظ الفيلسوف اإلنسان [عيل عزت بيجوفيتش] أن الصورة الكتابية اليابانية للفعل
(يفكر) تعني (يكون حزينًا) ،ثم تساءل يف عحب إن كانت هذه جمرد صدفة أم منطق
خفي!..
ّ
التفكري يوقفنا عىل احلقيقة املزدوجة هلذا العامل ويبعدنا عن ظننا القديم بحدّ يته ،حني كنا
نحسب أن هناك مسار واحد يفصل بني النجاح والفشل ،أو بني احلرب والسلم ،أو بني
الراحة والعناء ..ثم ملا تأملنا يف الوجود أكثر وجدنا أننا باألحرى يف نظام زوجي متكامل!..
فكام نحمل بداخلنا ما يدفعنا للفالح من العزيمة واإلرادة ووازع اهلل يف صدورنا ،فنحن
جيرنا إىل أرض اليأس من سهولة الشعور باإلحباط والرغبة يف
حتام ذلك الذي ّ
نحمل ً
مبهرا يف نقائه وصالبته وصالحية منطقه ،نجد
التقاعس وحب الكسل ..كام نجد اخلري ً
الرش ّ
جذا ًبا يف هبرجه وسهولته ووعوده غري املنقطعة باللذائذ !..جيعلنا ذلك نشعر باحلزن
وضعف احليلة واالهنزام من قبل البدء واالستسالم قبل كثري رصاع..
التفكري يشعرنا هبذه الزوجية التي وجدنا عليها العامل من حولنا ،وبشكل أخص ،تلك
الزوجية التي وجدناها يف أنفسنا نحن !..النور والظالم ،القبح واجلامل ،األمل والقنوط،
اخلوف والرسور ،وحب الدنيا والرغبة يف رسعة الفناء ..هذه الزوجية التي قال عنها اهلل
َ ْ ي َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ يَ
َ َ يَ َ
ون﴾..
يُل َعلك ْمُتذكر ُ
عز وجل﴿ :و ِم ُ
كَُشءُِخلقناُزوج ِ
نُ ِ
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ال بد إذن أن يغرقنا هذا التفكري يف احلزن ،احلزن األليم النابع من تقبل حقيقة أننا مل نفهم
أنفسنا بعد ،وعىل األرجح لن نفعل ذلك أبدً ا..
احلزن العدمي الذي يشعرنا بال جدوى سعينا نحو الكامل يف اجتاه ما ،إذ إننا نعلم أننا
نسعى بقوة مماثلة وبرسعة ثابتة نحو العدم والنقائص ولكن يف اجتاه آخر خمفي عن عيون
الناس..
احلزن املتلذذ بتقبل حقيقة الضعف اإلنساين الذي ُولدنا عليه والبحث عن بديل آخر
لغطرسة األمل بالتغيري الذايت..
متغطرسا يف كثري من األحيان ،واحلزن هو حني تدرك ذلك!..
نعم ،فاألمل قد يكون
ً
لذلك فال عجب من أن نجد أن اآلية التالية كانت " :رفف رروا إ رىل اهلل" !..ال عحب إذ إن
جرب حزن املتفكرين ،لعلم أن التواجد يف نظام زوجي متكامل لن يصل به أبدً ا إىل
من ّ
وتكرب..
باب اخلروج منه إال بالفرار إىل ذلك الفرد األحد الذي تعاىل عنه
ّ
ذلك اإلله الذي جعل احلياة كلها أزواج ليكون هو الفرد الصمد وحده !..ليست لديه
اجتاهات متضاربة ،وإنام هو احلق وليس يشوبه الباطل ،هو اجلميل وليس يدركه قبح ،هو
املحسن وليست تقربه القسوة!..
متفكرا إىل هذا العامل الزوجي
الفرار إىل اهلل الفرد ،هو فقط ما سيكفل لك أن تدخل
ً
املتناقض ثم ال يدركك أي حزن!..
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أحيانًا تشعر وكأنه يستمتع فقط بتعذيبك بال سبب ..فحني تسمع الرصاخ املجرم
صادرا من طفل رضيع رشير يدعي الرباءة ،ثم تذهب إىل الطفل لَتى ما الذي يريده
ً
مريضا
بالظبط حينها تقع يف مشكلة !..فأنت ال تعلم بالفعل ماذا يريد !..قد يكون جائ ًعا أو ً
أو يريد أن خيربك بأن هناك مفاجآت سارة يف حفاضته ،أو يريد أن خيربك بأن هناك مفاجآت
سارة قد خرجت من حفاضته ،أو يريد النوم أو يشعر بالربد أو بامللل أو بأزمة وجودية
غامضة.
املشكلة أنك لن تعرف أبدً ا ماذا يريد حتى جترب له كل يشء !..عليك أن تلبي هلذا
أخريا فتعرف ماذا كان يزعجه.
اليشء الصغري الئحة أمنياته كلها وبالَتتيب حتى يسكت ً
لو مل تكن رغباتنا نحن قد ُل ِّبيرت منذ األزل لكنا نبكي كاألطفال برغم هيئتنا الوقور
وسنني عمرنا الثالثينية .ختيل لو مل تكن قد عرفت املاء منذ صغرك ،لو مل يكن هناك ماء
رأيته من قبل ،كيف كنت ستصف شعورك بالظمأ؟ مل تكن لتعرف أن هذا ظمأ ً
أصال!..
بالنسبة لك أنت فوضعك أفضل ألن الذي يدبر أمورك يعرف كل يشء عنك وعن
رغباتك ..فلم يضطرك إىل البكاء حلظة !..لست أنت وحدك باملناسبة ،ولكن كل إخوانك
وأخواتك يف (اخلليقة) حصلوا عىل نفس العناية والرعاية الفائقة !..فالغزالة قد حصلت
عىل عينني يف جانبي رأسها يمنحاهنا رؤية بانورامية واسعة ألكرب جمال برصي ممكن..
بالتأكيد كان هذا هو عني ما حتتاجه ألخذ احليطة واحلذر من تربصات الفهد اجلائع الذي
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يشتهيها !..بينام حصل الصقر عىل عينني متجاورتني يف مقدمة رأسه يمنحانه رؤية متداخلة
ممتازة ثالثية األبعاد ..لو مل يكن قد حصل عىل هذا لبكى الصقر كاألطفال ألنه ال يستطيع
اقتناص أي فرخ طائر من اليابسة.
لو مل يكن اإلنسان قد حصل من ماشيته عىل اللبن الطازج ليحوله إىل جبن وزبد وسمن
وقشدة ،فلربام صار الكثري من الناس عىل موعد دائم عند طبيب العظام مع كل هذا
الكالسيوم املفقود ،وكانت سفرته لتكون أقل متعة بالتأكيد ..كان ليشعر بأن هناك شي ًئا
حيتاجه لكنه ال يدري ما هو ،ناهيك عن حرية البقرة وهي تتساءل عن ذلك الشعور املؤمل
لرضعها املحتقن الذي يفتقد إىل من يعترصه بانتظام ،من جديد فالبقرة مل تكن لتعرف أن
هذا هو عني ما حتتاجه إال بعد أن حصلت عليه بالفعل.
هذا املدبر الكبري مل ينتظرك لتبكي أو تطلب ،ألنه يعلم أنه مهام بلغ ذكاؤك فلن ختمن
أبدً ا ما الذي حتتاجه !..لن تستطيع مهام بلغ بك العمر أن تسمي رغبتك قبل أن يذيقها لك
ً
أوال ،لتفهم أن هذا هو ما كان ليسد ذلك األمل بداخلك ..األمل الذي مل تشعر به أبدً ا ألنك
مل حترم من هذه الرغبة ً
أصال!..
ً
(سؤاال) منك له ،ولكن
لذلك يمكنك أن تعترب كل حلظة من حلظات النعيم أهنا كانت
مع فارق ،أنك قد حصلت عىل اإلجابة قبل أن تسأل السؤال ً
أصال !..أنك قد حصلت
ُنس منه قط ..مل ُهت رمل
عىل ما تريده قبل أن تسميه !..حينها تعلم أنك مل ُخت رذل منه قط ..مل ت ر
ي ْ ل َ َ ْ
َ
اُسأَلموهُ﴾!..
منه قط ..كام قال تعاىلَ ﴿ :وآتاكمُمنُكُم
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ّ
يستقل سيارة أجرة إىل مقر الـ  BBCإلجراء مقابلة إذاع ّية
حيكون أن (ترششل) كان
فقال للسائق انتظرين هنا  40دقيقة وسأجازيك ،قال له السائق" :ال يمكنني ذلك ،فأنا أريد
أن أذهب لبيتي ألستمع إىل ترششل يف اإلذاعة" ..بالطبع هذا كان قبل انتشار التلفاز ،فال
يعلم الناس ما هو شكل ترششل ً
أصال ،ومنهم هذا السائق ..فرح ترششل بام أظهره ذلك
السائق من حب حقيقي يف غيابه له ،وأحب أن يكافئه فأخرج له عرشة جنيهات أسَتلين ّية،
ثم قال السائق :فليذهب ترششل وخطاباته إىل اجلحيم ،سوف أنتظرك هنا اليوم كله لو
من ّ
أردت مقابل هذه اجلنيهات العرشة!..
الوالء والصدق واحلب هي أشياء ال تباع وال تشَتى ،وال يمكن االستدالل عليها إال
لو تركت صاحبها يعرب عام بداخله دون خوف أو هلع ..ال يمكن لإلنسان أن ُيظهر ما هو
عليه ً
فعال لو مل يكن لديه (اخليار) لذلك.
لذلك يقول (أوسكار وايلد) أيقونة األدب األيرلندي" :اإلنسان يكون يف أقل أحواله
قناعا وسوف يقوم بإظهار من
مشاهب ًة لنفسه حني يتحدث بالنيابة عن نفسه ،ولكن أعطه ً
هو بالفعل ،"!..ويقول كاتب الرعب األمريكي (روبرت بلوك)" :حني ت رُزال كل األقنعة
يبدأ الرعب ،"!..ويقول الفيلسوف األملاين (ميسَت إيكهارت)" :اذهب إىل حديقتك
اخلاصة ،وتعلم هناك أن تعرف من أنت ح ًقا ،"!..ولربام هذا هو السبب يف قول سيدنا عمر
بن اخلطاب ريض اهلل عنه" :خذوا حظكم من العزلة"..
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الوقت الذي تقضيه بمفردك عن أعني املراقبني هو الوقت الذي تقرر فيه من أنت ،ما
هي القيم التي ستحتفظ هبا ،ما هو الوجه احلقيقي الذي متلكه !..كام يقول اهلل عز وجل:
ََ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َل َ َ َ
َ
َْ
َْ َ ْ َ
ونُ ِم َن َ
ُماُلُيَ ْرَضُ ِم َنُالق ْو ُِلُ
ُاللُوهوُمعهمُ ِإذُيبيتون
﴿يستخف
ُال ِ
اسُولُيستخفونُ ِمن ِ
َ َ َ َ ََْ َ
ُُم ً
اهليتمي الكبرية رقم " :356إظهار زي
يطا﴾ ..وعدّ ها ابن حجر
َوَكنُاللُبِماُيعملون ِ
ّ
الصاحلني يف املأل ،وانتهاك املحارم يف اخللوة" !..وكان يقول (سحنون) رمحه اهلل" :إياك أن
تكون عدوا إلبليس يف العالنية صديقا له يف الرس!"..
لو مل يكن هناك غيب ملا ظهر أي أحد عىل حقيقته ،وملا ظهر ذلك الذي خياف مقام ربه
َْ ََ َ َ ََ
ُم ْن َُيافهُ
﴿َلعلم ُ
ُالل
ويرهب مكانته ح ًقا من ذلك الذي يدّ عي ،كام قال جل جاللهِ :
َْْ
ب﴾ ..لو مل يكن هناك غيب ملا ظهر ذلك الذي يرجو رمحة اهلل وثوابه ولو بعد حني
بِالغي ِ
َ ْ َ
ََ
ُعد ِن ُال ِتُ
ات
من ذلك الذي ال يريد إال شهوات نفسه العاجلة ،كام يقول سبحانه﴿ :جن ِ
َ َ َ ْ َْ
َ َ
ًّ
َ َ َ َ َْ
اده ُبالْ َغيْب ُإنه َُكن َ
ُوعده ُمأ ِتيا﴾ ..لو مل يكن هناك غيب ملا ظهر ذلك
ِ ِ
وعد ُالرْحن ُ ِعب ِ
الذي ارتبط قلبه باحلق واخلري ،فام أن يبتعد عنه ً
قليال إال ويرسع يف العودة إليه وينيب ،كام
َ ْ َ َ َ َْ َ َْْ َ َ َ َ ْ
يب﴾..
ن
ُم
ب
ِ
ِ
بُوجاءُبِقل ِ
يقول جل جالله﴿ :منُخ ِِشُالرْحنُبِالغي ِ
وبرغم أن اهلل يعرفنا مجي ًعا ويعلم ما نرس وما نعلن ،إال أن ظهور علمه فينا أمام الناس
اإلهلي ..
مظهرا من مظاهر عدله
وأمام أنفسنا هو من إقامة احلجة التي ارتضاها
ّ
ً
الغيب إذن يستخرج من اإلنسان أحسن ما فيه وأسوأ ما فيه ،فيظهر من هو ً
فعال ،وما
معدنه ح ًقا ،وبطريقة يشهد هبا اإلنسان عىل نفسه ،فال يلوم حينها أحدً ا إال نفسه!..
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كتب (صامويل بيكيت) مرسحية كاملة يدور حمورها حول انتظار جميء رجل ُيدعى
(جودو) ،وتنتهي دون أن يظهر عىل اإلطالق !..كانت هذه فلسفته عن احلياة ،أهنا جمموعة
املرجوة التي ختيب يف غالب األحيان..
من التوقعات الرائعة واالنتظارات
ّ
دائام الكوب
إذا أردت أن ختترب فلسفة (بيكيت) فام عليك إال سؤال الصائم هل كان ً
األول من املاء عند اإلفطار بنفس الروعة التي كنت تتوقعها حتت شمس الظهرية
مر عىل زواجهام عدة أسابيع ،هل شعرت أنك
املتوحشة..؟ أو اسأل أي زوجني شابني ّ
كنت تبالغ ً
قليال يف خت ّيلك لروعة الزواج..؟ اسأل كل ناجح يف دراسته إن كان قد شعر
وقت النتيجة بنفس املشاعر التي كان يتوقعها وقادته إىل مواصلة الليل بالنهار ،واسأل
الذي ادخر أمواله ورصف إجازاته يف سبيل رحلة مصيف إن كانت القاذورات التي داس
عليها يف قاع البحر وحبات الرمال التي التصقت بفروة رأسه كانت يف نطاق توقعاته..
أحيانًا أشعر أن اإلنسان خملوق بجهاز أحالم داخيل أمجل بكثري من واقعه ،أن تصميمه
دائام يبالغ يف توقعاته ..وكنتيجة لذلك تعتاد خيب ُة األمل عتب رة بابه ،ولربام
الداخيل جيعله ً
اعتادت بابه أكثر من الالزم فتصبح صاحبة بيت ،ويبدأ اإلحباط يفكر له ً
بدال منه ،ويتحول
دائام.
إىل النقيض ،فيبدأ يف توقع األسوأ ً
جودو وغد !..عليك أن تدرك ذلك .يف أغلب األحيان ال يأيت ،يف أغلب األحيان لن
كثريا ما ستشعر بصفعة عىل أحد خديك،
تكون دنياك بنفس مستوى روعة أحالمكً ،
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املر
وغال ًبا ستكون مؤملة ،وسيتناسب هذا األمل طرد ًّيا مع املسافة التي تفصل واقعك ّ
بحلمك السابق ..قانون فيزيائي لن يتغري ألجيل وال ألجلك ..لن حيايب أحدً ا ولن يراعي
أنك لطيف وطيب القلب.
احلل بسيط ،علينا أن نكف عن األحالم وننزل إىل أرض الواقع .لكن الكالم رخيص،
نكف عن األحالم والتوقعات العالية !..ببساطة ألهنا ّ
ألذ من
فنحن لن نستطيع أبدً ا أن
ّ
الالزم ،وأمجل من أن تَُتك !..ألننا نحتاجها حتى نشعر باحلد األدنى من احلامس الذي
صباحا.
ُينهضنا من عىل مرقدنا
ً
فلنغري الواقع نفسه إذن !..واجلميل أن هذا مقدور عليه!..
فلو مل نستطع تغيري احللم،
ّ
يمكننا أال نصاب بخيبة األمل عىل اإلطالق ..يمكننا أن نجعل أقدار اهلل لنا بنفس الروعة
التي يف أحالمنا !..ولربام أروع .يمكننا أن نصاب بنوع من التعايل الصحي عىل احلياة الدنيا،
فنشعر أننا أكرب وأهم من أن تأتينا دنيا سخيفة بيشء عىل غري مرادنا ،أو أن تسبب لنا إحبا ًطا
يأسا .يمكننا أن نخدعها فتفعل بنا األفاعيل فنفاجئها بأن هذا ما أردناه ً
أصال ،وأهنا مل
أو ً
تفعل شي ًئا هبذه املصيبة أو تلك إال حتقيق رغبة أخرى من رغباتنا.
حينها سيموت جودو إىل األبد .ألن الواقع ولو خالف حلمنا ،فلن خيرج عن كونه متعة
أخرى ولذة أخرى وأجر أكرب !..أمر عجيب ً
فعال ،حتى النبي ﷺ نفسه تعجب منه حني
وليس ر
ذاك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته رسا ُء
أمره كله خري ،ر
قال " :رع رج ًبا ألرمر املؤمن ،إن ر
خريا له"..
ر
خريا له ،وإن أصابته رضا ُء صرب ،فكان ً
شكر ،فكان ً

167

ال بد من يقني..
يقني أن ذلك الس ّفاح ،مدمن اخلمر ،مالزم النساء ،الذي مل يدع ذن ًبا إال والزمه ،ومل يدع
واج ًبا إال وقد تركه ،الذي نظر له أهله وجريانه متسائلني عن اللحظة التي يموت فيها كي
تسَتيح منه البالد والعباد..
يقني بأن هذا الرجل إىل مغفرة اهلل ليس بأحوج منك!..
ّ
وتكشف له ظالم البحر
يقني بأن ذلك املسكني يف عرض البحر وقد غرقت عنه سفينته،
األويل البكر ،ويشعر يف أصابع قدميه بدغدغة أسنان األسامك ،متعل ًقا بخشبة مسكينة
ّ
مهَتئة ،وينظر إىل السامء الواسعة التي ترثي حلاله..
يقني بأن هذا الرجل إىل عون اهلل وغوثه ليس بأحوج منك!..
يقني بأن تلك الفتاة التي قد ذهب عنها عرضها يف حلظة ضعف تبعها ندم ،وتسري يف
شوارع ظلامء ساكنة ،حتاول أن ختتبيء خلف أعمدة اإلضاءة الرماد ّية وحتت األشجار
النحيلة ،شاعرة باخلوف من الغد والرغبة يف الفرار والعجز عن إكامل املزيد من تلك
احلياة..
يقني بأن هذه الفتاة إىل سَت اهلل ليست بأحوج منك!..

168

يقني بأن تلك األرملة الكسرية ،التي ذهب عنها زوجها يف حلظات قاسية ،وهلا من
مهها وأكرب أمانيها أن
األطفال بضعة نفر ،وحتولت آماهلا من الوسع إىل الضيق ،وصار كل ّ
حتصل عىل وجبة أطفاهلا التالية ،واضطرت إىل أن تقف ألول مرة يف حياهتا أمام باب
املسجد ،وقد ارتدت نقا ًبا يغطي وجهها ،واختنق صوهتا من البكاء فال تطلب من الناس
وتتسول يف صمت..
شي ًئا،
ّ
يقني بأن تلك املرأة إىل جرب اهلل لكرسها ليست بأحوج منك!..
يقني بأن ذلك الرجل البائس ،الذي يدعو اهلل كل ليلة بعد صالة العشاء ،راف ًعا يده إىل
السامء مطر ًقا ببرصه إىل األرض ،بأن يرزقه ذلك الذي حيلم فيه منذ عدة سنواتً ،
طفال
صغريا يصنع بوجوده هد ًفا له يف املعيشة ،إن لديه الكثري يف عقله يريد أن يعلمه له ،ولديه
ً
الكثري يف روحه ينتظر أن يعطيه له..
يقني بأن هذا الرجل إىل رزق اهلل وهبته ليس بأحوج منك!..

يقني بأنك األفقر بني عباد اهلل ،وأنك األرجى ألن يكون معك ..يقني أنك هالك لو
تركك لنفسك ،وأنك ضائع لو تبعت هواك ..يقني بأنك الضعيف وهو القوي ،وأنك
الغني ..يقني بأنه يقدر وال تقدر ،وأنه يعلم وال تعلم ،وأنه عالم الغيوب..
الكسري وهو
ّ
يقني يا رب ..أين أحتاجك..
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"أنت إنسان بشع" !..هكذا ردت واحدة من أعضاء املجموعة التي يتعالج فيها نفسيًا
عىل الطريقة األمريكية حني صارحهم بواحدة من شناعاته ..احلقيقة التي كانت تؤمله أن له
ً
رسب أقلهم سو ًءا ليخترب ردود فعل الناس عليه.
أفعاال أكثر شناعة بكثري ..هو فقط ّ
طوال حياته كان يقابل هؤالء الذين حياولون إقناعه أنه شخص طيب وأن كراهيته
حكيام ح ًقا ،رآه ذلك
شخصا
لنفسه ليس هلا مربر حقيقي ،يف أحد املرات فقط قابل
ً
ً
الشخص وهو يسب نفسه يف املرآة ،فقال له" :إذن أنت محار آخر من الذين يظنون أن هذا
كثريا حتى مما تعتقد" ثم رحل!..
السب كاف ملا يستحقونه ،عىل األرجح أنت أسوأ ً
حني يتحدث مع صديق له ليخربه أنه إنسان يسء ،كان صديقه يؤكد له أن كل الطيبني
يظنون ذلك ،مل يشأ أن يصارحه بحقيقته ،األفعال التي يرتكبها حني ال ينظر أحد ،األفكار
التي حيملها ،أمنياته السوداء والتي ال يمنعه عنها إال العجز عن الوصول هلا ..بعد فَتة من
تكرار كالم صديقه له أخذ يفكر أن لربام كان عىل حق ،ربام هو فقط قاس مع نفسه أكثر من
الالزم !..صدق ما كان يقوله له صديقه دون أن ينتبه إىل أن صديقه قال ذلك فقط ألنه ال
كون اعتقا ًدا ،هو إنسان شنيع بالفعل،
يعلم ما الذي كان يفعله البارحة !..مع الوقت ّ
اآلخرون فقط ليس عندهم مقدار كاف من العلم كي يدركوا ذلك.
يف احلقيقة هو كان حيتاج إىل شخص واحد يستطيع أن يصارحه بكل يشء يسء
بخصوصه ،كل أفعاله احلمقاء ،كل آثامه اخلف ّية ،كل أمنياته املخجلة ،يريد من هذا
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الشخص أن يعرف عنه كل هذا ،ثم ينظر له يف عينيه بثبات ويسأله :واآلن ،هل تستطيع أن
تساحمني..؟ لربام لو استطاع أن يساحمه ،لربام لو استطاع أن يظل لطي ًفا معه ،لربام وقتها يعقد
أخريا ،لربام حينها فقط يقدر عىل أن ينظر لنفسه يف املرآة دون أن يتذكر
السالم مع نفسه ً
كثريا حتى مما تعتقد".
كلمة الرجل احلكيم" :أنت أسوأ ً
ولكنه يعلم أنه لن يستطيع أبدً ا أن يفعل ذلك مع أي شخص ..كانت هذه أسوأ فكرة
حيا ح ًقا مع أحد ..هو يف احلقيقة
محلها عن نفسه يو ًما ،أنه أسوأ من أن يستطيع أن يكون رص ً
جاوز يف شناعته حدود املساحمة البرشية املعتادة ،يعلم أن حقيقته التي خيفيها عن اجلميع
خارجة عن قدرة البرش عن التفهم والقبول.
دائام ،فقط هو
مل يكن يعلم أن هذا الشخص
ّ
املتفهم الذي كان يبحث عنه هو موجود ً
َ
َ ََْ َ ْ َ
ُخلَ َق َ
متفهام ً
ُوه َوُ
فعال ،ولكنه إله !..إله قد قال عن نفسه﴿ :أل ُيعلم ُمن
شخصا
ليس
ً
ً
ْ
َ
الل ِطيفُاِل َ ِبيُ﴾ ،إله خبري بكل شناعاته ،لطيف مع ذلك معه!..
إله يعلم أننا مجي ًعا أسوأ بكثري مما نبدو لبعضنا البعض ..وبرغم ذلك يكون رده عىل كل
واحد منا :فإين قريب!..
أخريا ،لربام استطاع أن يبتسم ،لربام غري هذا
لو كان يعلم هذه احلقيقة لربام سكنت نفسه ً
ً
أفعاال شنيعة بالفعل ،ولكنه مل خيرج أبدً ا عن حدود السامح
من رؤيته لنفسه ،يعلم أن له
والرمحة ..بل إنه حتى مل يبتعد عنها!..
كيف يكون قد ابتعد ،بينام صاحب هذه الرمحة نفسها هو من يقول له أنه قربب..؟!
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يف عام  1907قام الطبيب األمريكي (دونكان ماكدوجال) بواحدة من أكثر التجارب
وانحيازا وال أخالق ّية !..حيث عمد إىل ستة من املرىض املصابني بالسل يف
العلم ّية خت ّل ًفا
ً
دار للعجائز وكان يعرف أهنم سيموتون فث ّبت بأسفل كل واحد منهم ميزانًا وقام بوزهنم
جسام قد خرج منهم عند املوت :الروح!..
قبل وأثناء وبعد االحتضار كي يثبت أن هناك ً
كانت النتائج غري مبرشة ،حيث أعطى كل واحد منهم نسبة اختالف ضئيلة وغري
متساوية مع بعضها البعض إطال ًقا ..هذا بالطبع كان ً
كفيال بإجهاض جتربته (العلم ّية)
حيث إهنا غري خاضعة للقياس هبذا التفاوت الكبري ،إال أن ماكدوجال مل يستسلم وقام
بجمع هذه النسب املتفاوتة وقسمتها عىل ستة ،ليخرج بمتوسط (وزن) الروح وهو 21
علام ..لكن هذا ال يمنع من أن هذه النتائج
جرا ًما !..مل يتم أبدً ا اعتبار جتارب ماكدوجال ً
ترسبت إىل وجدان العامة بشكل أو بآخر !..وأنت إن بحثت عن الـ ( 21جرا ًما)
قد ّ
لوجدت أهنا عنوان فيلم درامي من إنتاج هوليود سنة  2003يتحدث عن نفس املبدأ!..
مل يكن الوعي البرشي حيتاج إىل جتارب ماكدوجال حتى يوقن بوجود (الروح) عىل كل
حال ..فقد كان اإلغريق القدماء ً
مثال يضعون يف فم امل ّيت قطعة معدن ّية ،وذلك ألهنم كانوا
أجرا عىل عمله ..حيث شارون هو عامل
يعتقدون أن (شارون) سيطلب من امليت ً
(املعدّ ية) عىل هنر (ستيكس) الذي ينقل األموات من عامل األحياء إىل مملكة (هاديس) حيث
يمكث املوتى يف انتظار أن يتم احلكم عليهم وعىل مصريهم األبدي ..والقدماء املرصيون
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كانوا ينزعون أحشاء امل ّيت كلها ويَتكون قلبه ،ألن القلب هو ما سيتم وزنه عىل ميزان
اآلهلة بعد البعث ليتقرر مصريه ..وأما اهلندوس والبوذ ّيون والكثريون من وثنيي أفريقيا
فيعتقدون بتناسخ األرواح بأن الروح ال تذهب إىل عامل آخر ولكن تدخل يف جسد وليد
جديد ،وأنه عىل حسب أعاملك يتم اختيار هذا احلاضن اجلديد لروحك ،فبالتايل قد تكون
حياتك األوىل يف جسد زعيم القبيلة ولكن ألنك مل تكن ذا أخالق محيدة فإن حياتك الثانية
رصصورا يعيش يف املراحيض ومصاب بالتهاب املفاصل!..
قد تكون
ً
نحن إذن أمام ا ّطراد برشي جديد ،يف هذه املرة اال ّطراد يتعلق بوجود يشء لطيف يف
الكائنات احلية ،وهذا اليشء يذهب بعد املوت إىل مكان ما !..وعىل األرجح يتضمن هذا
املكان ثوا ًبا وعقا ًبا لصاحب هذا اجلسد الذي مات ..ونحن كمؤمنني بالقرآن –ومعنا
طائفة كبرية من أصحاب الديانات اإلبراهيمية– نعلم أن هذا املكان هو يوم القيامة الذي
األبدي !..كام
سيجمعنا فيه اهلل عز وجل ليحاكمنا وحيكم بيننا ويلقى كل إنسان مصريه
ّ
َ َ ََ َ
َ َ َ
َ ْ َََ ْ َ َْ ْ َ َ
ُريْ َ
امة َُل َ
ُو َم ْنُأ ْصدقُ
بُ ِفي ِه
يقول سبحانه﴿ :اللُلُ ِإَلُ ِإلُه َوَُلَجمعنكمُ ِإلُيومِ ُال ِقي ِ
َ َ َ ً
ُح ِديثا﴾ ..هذا يتطلب إذن الكثري من االستعداد هلذا اليوم كام ترى!..
ُالل
ِمن ِ
فضلوا أن يتعاملوا مع هذه املسألة بطريقة طريفة وذكيّة
ولكن الكثريين من البرش ّ
للغاية :أغمضوا أعينهم !..وبنفس منطق من يركب القطار الرسيع يف مدينة املالهي فال
يريد أن يرى املهابط املخيفة وال االرتفاعات الشاهقة التي هي أمامه ،يفضل حينها أن
يغض طرفه عن كل ذلك ويتجاهله متا ًما !..ال يعلمون ما املكان اجلديد الذي سيذهبون
كثريا بذلك ،واختاروا أن ُيغمضوا أعينهم يف القطار الرسيع!..
إليه ،وهم ال يبالون ً
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خزينك من اجللوكوز واألمحاض األمينية واحلديد والفوسفور ومحض الفوليك
واملاغنسيوم وبقية املعادن هو خمزون صغري ينفد رسي ًعا ،لذلك عليك أن تأخذ هذه العنارص
بشكل مستمر مع وجبات غذائك..
شخصا نبات ًيا فيخربه أن عليه أن يكمل غذاءه
هذا ما يعرفه كل طبيب تغذية حني يقابل
ً
بفيتامني  B12الذي لن جيده يف أي نبات..
وأما اجلزيئات األهم جلسدك مثل املاء واألوكسجني ً
مثال فليس لديك خمزون منها
ً
أصال ..ولربام هذه من أسباب رمحة اهلل عز وجل علينا بأن جعل املاء واهلواء من النعم
املشاع لكل البرش يف كل وقت وبال كلفة تذكر..
النعم األساسية املوجودة يف جسدك تتحصل عليها بشكل مكتسب ومستمر يف كل
حلظة سوف تتنفس فيها أو ترشب فيها املاء أو تأكل وجبتك التالية..
هذا شبيه بنعمة ضياء الشمس ً
مثال ،هو حرف ًيا يذهب كل ليلة ويعود كل صباح ،الحظ
دائام!..
دائام ،ولكن عن يشء يتجدد ً
أننا ال نتحدث عن يشء موجود ً
ربام كان هذا هو السبب الذي ذكرنا القرآن ألجله بأن علينا أن نعيد االنتباه كل يوم
يَ ْ َ َ َ َ
يَ ْ َ َ يَ َ َ َ
ارُ ِلت ْسكنواُ
ُج َعلُلكمُالليلُواله
لنعمة جتدد سكينة الليل وضياء النهارَ ﴿ :و ِمنُرْح ِت ِه
َ ْ َ َ يَ
َْ
َ
َ ْ
ون﴾..
ُول َعلك ْمُتشكر ُ
ُو ِ ََلبتَغواُ ِمنُفض ِل ِه
ِفي ِه

174

إن هذه أمثلة جيدة عىل أن نعم اهلل يف الواقع تتجدد عليك بشكل كامل يف كل حلظة،
أنت الذي حسبت أهنا كانت أشياء أعطاكها وكفى ،مل تفطن إىل أن عملية اإلعطاء
مستمرة!..
مل تفطن إىل أنك ما زلت واق ًفا متأل جرابك املحدود بنعمه غري املحدودة ،فقط من طول
وقفتك قد نسيتها متا ًما ،بينام لو أصخت السمع الستمعت إىل صوت تلك النعم التي ال
يتوقف دخوهلا يف جرابك كصوت رتيب مستمر دافئ تعتاد عليه أذنك حتى تنساه ،مثل
صوت ثالجتك الصاخبة الذي ال تنتبه له إال حني يتوقف.
هذا يذكرك بأن ربك لييس صانع ساعات خلق الكون وضبطه ذات ًيا ثم رحل ،بل ربك
ما زال حيوطك بعنايته وإحسانه يف كل حلظة ويالقيك يف كل حني بعني ما حتتاجه!..
مكسورا ،ويرزق
لذلك جتد أن اهلل مل هيملنا حلظة ،يطعم جائ ًعا ،ويسَت عاص ًيا ،وجيرب
ً
يائسا ،ويرزق اجلميع من حيث ال حيتسب أحد ..كام يقول عز وجل:
حمرو ًما ،ويرحم ً
َ ْ
َ َْ
َ
َْ َ َ ْ
َ َ َ
ُواْل ْر ِضُكُيَ ْومِ ُه َو ُِِفُشأ ِن﴾..
ات
﴿يسأَلُمن ُِِفُالسماو ِ
يف املرة القادمة إذن التي تشعر فيها من داخلك باليأس من أن تنالك تلك اهلبة من اهلل،
باخلوف من أن خييب ظنك يف كرم املنّان ،بالشك يف رمحته حلالك ورأفته بمبتغاك ،فعليك
أن تتذكر جراب نعمك الذي ال يتوقف عن تلقي حصتك من العطايا اليومية املعتادة!..
فام الذي سيحجز ربك الكريم عن أن ُينزل عليك هذه العط ّية مدسوس ًة بني هذه العطايا
أو تلك..؟!
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يف املطاعم الفاخرة ال ينبغي لك أبدً ا أن تنسى ثالث نصائحً ...
أوال ال تصدق الصور
املوجودة عىل القائمة ..فام تراه أمامك هي دجاجة كبرية شهية وأوسم منك شخص ًيا ،بينام
ما سيصل إليك هي نفس الدجاجة ولكن بعد أن جتري عليها الدنيا واألزمان وأصابع عم
أرشف ..ثان ًيا ال تثق يف املادة اللزجة بجانب حوض احلامم ،من فضلك ال تفَتض أهنا
صابون ملجرد أهنا (تزحلق) ،عليك أن تتذكر أن كمية ال بأس هبا من املواد الكياموية
أيضا ،ونصفها أرخص من الصابون يف نظر إدارة املطعم باملناسبة ..ثال ًثا ال تفتح
(تزحلق) ً
زجاجة املياه وال علبة املناديل عىل الطاولة ،قد تظن أنك طاملا ستدفع مائتي جنيه يف
الفاتورة ،سيساحمك صاحب املطعم املليونري عىل رشبة املاء هذه ،لكنك خمطئ للغاية!..
املشفى الفاخر الذي يكسب اآلالف كل ساعة حياسب مرضاه عىل قطعة القطن األبيض
التي مسحت هبا املمرضة موضع احلقنة !..والطبيب فاحش الثراء وقور اهليئة يطلب من
مرضاه ثمن الشاش والالصق الطبي !..وهناك من طالب املدارس من حيرص عىل عدم
ترك وجبته املدرسية التي يكرهها ،فقط ألهنا جمانية ،يفضل أن يأخذها لتتعفن يف حقيبته
بني كتايب املنطق وعلم النفس عىل أن يَتكها لزميله الذي يريد أن يأكل وجبتني !..إن ً
كال
من املنطق وعلم النفس لن يفرسا لنا بسهولة سبب هذا السلوك!..
مشاعر كثري من البرش جتاه بعضهم البعض ال يمكن تلخيصها ببساطة يف البخل ،ولكن
يف عشق البخل !..عليك أن تكسب من كل يشء ،عليك أن تأخذ املزيد ،ال تَتك للناس
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شي ًئا ..هذه هي قواعد احلياة البسيطة التي نتوارثها منذ القدم عن أجدادنا األولني ..ويف
القرون القادمة ستتغري الكثري من العادات والتقاليد والقيم لكن ستبقى أمثال هذه القواعد
(النذلة) باقية حمفوظة ال ُمترس.
غري أننا ال نبخل عىل الناس بكل يشء ،هناك الكثري من األشياء التي نراها جمانية فنبذهلا
بال عناء ..ال أحد يبخل بإعجابات الفيسبوك ،أو بكلامت املواساة ،أو بنظرات الشفقة..
ربام يصلح هذا يف احلقيقة كمعيار ملدى قيمة األمور لدينا ،فاألشياء التي ال نرى هلا كبري
أمهية نعطيها بسخاء.
فحني يقرر أحدنا يف أن يرائي بعمله عيون البرش يف عباداته فهو قد جعل العبادة الرشيفة
التي هي حق اهلل عز وجل من األمور الرخيصة التي يتصدق هبا أحدنا عىل الناس بسخاء،
وال يساوهيا حتى بتلك اجلنيهات القليلة التي نتقاتل عليها!..
يَ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َ
ً
ون﴾ ..يتبني لك أن هناك
ُو َي ْمنعون ُال َماع ُ
اَلين ُهم ُيراءون
مثال يف قول اهلل تعاىلِ ﴿ :
فيجمل صالته ألجله حني يراه يف املسجد يوم
من سيهب أجر الصالة نفسها لعيون جاره،
ّ
اجلمعة ..وبرغم ذلك فحني يطلب منه نفس اجلار (ماعونًا) كإناء الطهي ليستعمله ثم
يعيده ،فإنه سيبخل عليه به !..لذلك استحق املرائي أن يبغضه اهلل كل ذلك البغض،
واستحق أن يبطل عمله مهام كانت عظمته ،واستحق أن يكون هو أول وقود جهنم ..ألنه
أعطى حق اهلل عز وجل عليه هدية لنفس الشخص الذي يبخل عليه بـ (حلة التيفال)!..
فام هو يا ترى قدر اهلل عنده..؟!
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منذ اللحظات األوىل لطفولتنا كنا نرسم القلوب احلمراء بكثرة غري منطقية يف دروس
الرسم ،ثم مررنا بفَتات املراهقة حيث أحب البعض أن ينحته عىل األشجار ،ثم هناك
بالطبع (إيموشونات) السوشيال ميديا ..نرسم هذا الشكل دون أن نبايل أن مجيعنا يعلم
بالفعل أن شكل القلب احلقيقي ليس كذلك.
القلب مميز بالفعل يف كل يشء ،فهو العضو الوحيد الذي ُحي ّرك نفسه بنفسه دون حاجة
املوزع لكل احتياجات اجلسد ،وبرغم أنه من الناحية
إىل تعليامت املخ ،وهو العضو املانح ّ
الترشحيية عضو عضيل أجوف إال أننا ندرك متا ًما أنه بالطبع أكثر من ذلك!..
يكفي أنه يفهمنا حني يتسارع يف عمله يف أوقات صعوبة الشك أو احلرية ،ويرأف بنا
حني يتباطأ قليالً وقت أن تفَت رغبتنا عن احلياة فريسل كمية أقل من طاقة احلركة لعقلنا
كي يكف قليالً عن الضجيج ،ثم أنه يف النهاية يفضحنا بالنبضات حني هنتم ليشء ندّ عي
من داخلنا أننا ال هنتم له!..
عضو عضيل أجوف؟
ال أصدق ح ًقا أنه أجوف ،لربام كنا ال نرى ما بداخله ولكننا نرخربه قط ًعا ..نشعر بكل
دائام أمامنا
هؤالء البرش الذين يسكنون بداخله  ،لو مل يكونوا بداخله فكيف نرى صورهتم ً
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من دون أن تراهم العني؟ نشعر بكل هذه املبادئ تنحرش بداخله ،لو مل تكن بداخله فلامذا
نوقن هبا إىل هذا احلد من دون أن نتعلمها يف املدارس؟
فوائد القلب كثرية هي إذن.
لربام مل يكن هو العضو الذي يفكر ح ًقا ولكنه يتفكر أكثر مما نظن ،لربام مل يكن هو من
ُحي ّرك أطراف أجسادنا ولكنه هو املسيطر عليها بالتأكيد ،لربام ليس فيه مركز الضحك
دائام هو أول من يعلم بمشاعرنا ،ربام قبل أن
حتام نعلم أنه ً
واحلب والنشوة واألمل ،ولكننا ً
نعلم هبا نحن.
عىل أن فائدة القلب األكرب هي أنه حلقة وصل املادة واملعنى ،بوابة الربط بني الواقع
واحلقيقة ،نقطة تسجيل اخلروج من وحل (الدنيا) وتسجيل الدخول إىل مملكة (احلياة).
عوضا عنك ،تلك األمنيات الباطنة القوية،
القلب ،ذلك الذي يفكر بداخلك ح ًقا
ً
اختالجات املشاعر الفاضحة ،واضطرابات الفكر الناضجة ،هذا القلب هو املوضع الذي
ينظر إليه اهلل منك ،هو امليزان الذي خيربك أنت من هو أنت ً
فعال ،هو شهادة الضامن التي
تدخل هبا إىل ملكوت الرمحن يوم القيامة حني ال ينفع مال وال بنون ،إال من أتى اهلل بقلب
سليم.
القلب هو مرآة تنظر هبا إىل مكانتك عند ربك ،فأنت ستعرف قدرك عند اهلل بالقدر
الذي سَتاه هلل يف قلبك!..
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(الصفرة) يقبع صحفي ترعس وسط عدة
ال بد أنه يف مقر أحد الصحف املحلية شديدة ُ
رصاصري تع رسة بدورها ،ويبحث عن يشء ما لكتابته ،هنا يتذكر ما درسه يف (كورس البؤس
اإلعالمي) من رضورة استخدامه ملصطلح (كشف املستور) أثناء كتابته للخرب مرتني
أسبوع ًيا عىل األقل !..إن الصحيفة الصفراء التي ال حتتوي عىل خرب بعنوان (كشف املستور
عن  )...ليست بائسة بالقدر الكايف وال جتيد عملها عىل اإلطالق.
لسبب ما يعشق الناس هذه الكلمة ،سارع إىل معرفة الرس الذي عرفه الفريق صالح
الدماطي من املشري عبد احلكيم عامر شخص ًيا ..هل أنت مستعد ملعرفة (املستخبي)..؟ إن
عبد النارص كان يعشق صيد البط وهو يلبس (الفانلة) الداخلية البيضاء !..ثم بعد أن تعرف
الس ّذج ممن يظنون أن عبد
الرس تدرك أن املعرفة عبء بالفعل !..أن تعيش يف جمتمع من ُ
النارص كان يصيد البط مرتد ًيا ّبزته األنيقة بينام أنت وحدك تعلم احلقيقة.
أرسارا غري
وبرغم هذا الفضول البرشي اخلرايف ،فإننا نتقبل بسهولة أن تكون هناك
ً
مفهومة ً
فعال ..بل وقد نجد لذة هلذا اجلهل أو ذاك ويصبح مادة خصبة إلثارة اخليال
ف وقتها !..أو إن
الشعبي ..أحتداك إن كنت ستتذكر من هو (كينيدي) لو كان قاتله قد ُعر ر
كان (جاك السفاح) سيحصل عىل هذه الشهرة لو كان قد تم القبض عليه بالفعل !..نتقبل
كل هذا ألننا برغم أنوفنا ورغم فضولنا ملعرفة كل يشء ،وكل رس ،وكل مستور ..فإننا
دائام أننا حمدودون بقدراتنا البرشية التي هي أكثر مسكن ًة مما يظنه الكثريون.
نتعلم ً
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كثريا من
عىل أن معظم الناس لدهيا ثقة كبرية يف هذه القدرات وأنا منهم ،لن أغضب ً
علامء الفيزياء عندما ال أستطيع فهم (نظرية النسبية) بشكل كامل مهام حاولت ،لن أغضب
طاملا حيدد هاتفي مكاين بتقنية الـ  GBSاملعتمدة يف تعديل دقتها عىل نفس النظرية !..طاملا
ستقوم بإرشادي بنجاح إىل مقابر قرية (املر ّبعني) -وهو مكان حقيقي باملناسبة -فإين سأثق
هبا وأعتربها حقيقية حتى لو بدا إثباهتا الريايض أشبه بطالسم سحرة الفودو ،وبدا إثباهتا
الفلسفي أشبه بقصص تان تان!..
ال نحتاج إىل فهم كل يشء إذن حتى نحصل عىل الثقة !..ال نتضايق إن (تشابه علينا)
أو التبس ..يكفينا أن نتأكد من وجوده ،يكفينا أن نرى آثاره ،يكفينا أن نفهم (الكثري) من
األشياء األخرى (ا ُملحكرمة) التي أتت لنا من (نفس املصدر) !..مجيعنا يقوم بذلك فيام
خيتص بعلوم البرش ..لكن حني نأيت إىل علوم اإلله ،فيام خيتص به ،وبكينونته ،وصفاته ،وما
يفعله بنا من خري أو رش ،وما سنه من سنن يف قدره ،وما رشعه لنا من أمر وهني ،حينها
يرص بعضنا عىل أنه جيب أن يكشف املستور عن كل يشء ،البد أن يفهم كل التفاصيل
واألسباب ،ولو مل يفهمها فاألمر بسيط ،يشطبها من قاموسه كأهنا مل تكن!..
يمكننا أن نكشف من هذه املفارقة أن هؤالء احتاجوا إىل طريق قرية (املر ّبعني) أكثر من
َ ََ
نزلُ
احتياجهم إىل طريق اآلخرة !..وأهنم كانوا الفريق اخلارس يف أحد هذين الق ْسمني﴿ :أ
ْ َ َ َ َ َ َ ٌ َََ َ
َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ٌ ْ َ َ ٌ
اتُه َ
اُاَل َ
ين ُِِفُقلوبِ ِه ْمُ
ابُوأخرُمتشابِه ُ
ت
ك
ُال
م
ُأ
ن
كتابُ ِمنهُآياتُُمكم
ات فأم ِ
ِ
عليكُال ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ َْ َ
َْ َ ْ َ َ َ
ٌَْ َََ َ
َ
ون َ
ُما ُت َ َش ُابَ َه ُ ِمنْه ُابْت َغ َ
ُو َما ُيعلم ُتأ ِويله ُ ِإل ُ
ُالل
اء ُتأ ِوي ِل ِه
اء ُال ِفتن ِة ُواب ِتغ
زيغ ُفيت ِبع
ِ
ْ
ْ
ٌّ
َ
َ
َ ََ
َ َ
ل ْ
َو َ
ُر لبن ُاِ﴾!..
ند
اسخون ُِِفُال ِعل ِمُيقولونُآمناُبِ ُِه كُمنُ ِع ِ
الر ِ
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يف أوائل السبعينيات قتل (هربرت مولني) ثالثة عرش إنسانًا يف كاليفورنيا ..حني تم
القبض عليه ا ّدعى أن عىل الشعب األمريكي أن يشكره عىل فعلته !..والسبب وراء ذلك
يرجع إىل اعتقاد مولني أن خسائر األمريكيني من حرب فيتنام كانت املانع الوحيد الذي
ً
مدمرا سيبتلع كاليفورنيا ويلقي هبا إىل املحيط ،وملا هدأت احلرب وقلت
زلزاال
يمنع
ً
اخلسائر البرشية أمره اهلل أن يزيد من عدد (الضحايا) البرشية حتى يمنع هذا الزلزال!..
هذا نوع من القتلة املتسلسلني املعروفني باسم  Visionary serial killersأي
الذين دافع قتلهم هو الرؤى واهلالوس ،أغلب هؤالء يعتقدون أهنم ينفذون ما يأمرهم به
الرب يف هذا القتل !..وهذا شبيه بنوع آخر هو  Missionary Serial Killersوهم
الذين يعتقدون أهنم يقومون بـ (مهمة الرب) يف اخلالص من بعض الناس ..وربام هذا
النوع من القتلة املتسلسلني يمثلون صورة شديدة التطرف ملن يلقي باللوم عىل اإلله يف كل
الترصف
ما يفعل من مظامل وآثام ،لكن هذا ال يعني أنه ال توجد صور أقل تطر ًفا من ذلك
ّ
املد ّلل !..فالقرآن حيدثنا عن أن إبليس حني عىص اهلل ألقى باللوم عىل ربه يف ذلك !..كام
َْ
َ َ َ ل َ َ ََْْ َ َلََ َ
ْجع َ
ُاْل ْرض َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ي﴾..
َنُله ْم ُِِف
يقول﴿ :قالُربُبِماُأَويت ِنُْلزي
ِ
ُوْلَ ِوينهمُأ ِ
وألن هذه هي الطريقة التي يفكر هبا الشيطان ،فإنه من الطبيعي أن يع ّلمها لتالميذه حني
يثرثر معهم عىل مآدب الشهوات والعصيان ،لذلك كان القرآن عىل علم بأن هذا الفعل
َ
َ َ
ُاَل َ
ينُ
سيصدر من أوالد آدم من قبل أن يقوموا به !..كام يقول اهلل عز وجل﴿ :سيقول ِ
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َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ُاَل َ
ين ُ ِم ْنُ
أَكواُل ُو ُشاء ُالل ُماُأَكناُول ُآباؤناُول ُحرمناُ ِمن
َُش ِء ُكذلِك ُكذب ِ
َْ ْ َ َ
َْ َ َ
ُح ََّتُذاقواُبأسنا﴾..
ِب ِل ِهم
ال حيق إلبليس وال لإلنسان أن يقوموا بذلك ،ألن اإلرادة التي أعطاها اهلل هلم إرادة غري
منقوصة ،والدليل عىل ذلك أهنم اختاروا الفعل طواعي ًة ،ثم ملا اختاروه نسبوه هلل ،من
أدراهم أن اهلل مل يكن لرييد هلم الطاعة؟! هل اطلعوا عىل علمه؟! لذلك يقول اهلل تعاىل يف
ََ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ
ْ َ ْ
ْ َْ َْ
الرد عليهم﴿ :قلُهلُ ِعندك ْمُ ِم ْنُ ِعل ِمُفتخ ِرجوهُلاُإِنُتت ِبعونُإِلُالظنُو ِإنُأنتمُإِلُ
َْ
َ
َرصون﴾ ..ملاذا مل ختتاروا أن تقوموا بالطاعة ثم تقولوا هذا قدرنا الذي أراده اهلل..؟!
مكاهنا من اجلنة والنار ،وإال
لذلك قال النبي ﷺ" :ما منكم من نفس منفوسة إال كُت ر
ب ُ
ب شقية أم سعيدة" فقال رجل :يا رسول اهلل أفال نتكل عىل كتابنا وندع العمل؟ فقال
كُت ر
ﷺ" :أما أهل السعادة ف ُي ريرسون لعمل أهل السعادة ،وأما أهل الشقاء ف ُي ريرسون إىل عمل
ََي َ ْ َ ْ َ َ َ يََ َ َ ي َ ْ ْ ََ َ
ن * ف َسنيَ يّسهُ
َق * وصدقُبِاْلس ُ
أهل الشقاء" ..ثم قرأ قوله تعاىل﴿ :فأماُمنُأعطىُوات ُ
ْ
َ ي
ْ ْ َ َ ََي َ َ َ َ ْ ْ
ن * فَ َسنيَ يّسهُلِلْع ْ َ
ّس َى﴾..
ن * َوكذ َبُبِاْل ْس َ َُ
استَغ َ َُ
نَُبلُو
لِليّس ُ
ى * وأماُم ِ
ن ّبهنا النبي ﷺ إىل أن هذه اآليات قد أعطتك اإلرادة الكاملة التي جتعل التيسري أو
التعسري من اهلل سبحانه (نتيجة) عىل (مقدمة) أنت فاعلها ،وهو العمل الذي تقدمه ،فمن
اختار أن يقوم بالعمل الصالح فاهلل عز وجل ييرسه له ،ومن اختار غري ذلك اهلل عز وجل
ييرسه له ،حتى يسري الناس يف النهاية إىل أقدارهم التي كتبها اهلل عز وجل ولكنهم مع ذلك
يسريون إليها طواعي ًة من دون أن جيربهم أحد!..
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حيكون أن ملكًا كان سمينًا و (مقلب ًظا) بشدة ،فجمع بعض احلكامء يسأهلم مساعدته يف
منجم أنا آتيك باحلل غدً ا بعد أن أنظر يف طالعك ،فجاءه وقال له أنه
إنقاص وزنه ،فقال له ّ
شهرا فإن
وجد أن لألسف جاللته سيموت بعد شهر ،وقال لو مل تصدقني احبسني عندك ً
كذب اخلرب اقتلني ،فحبسه امللك وانتظر املوت يف كآبة وانعزال حتى ره ُز رل وزالت سمنته،
فبعد أن مر الشهر ومل يمت استدعى املنجم فأخربه أنه ال يعلم الغيب وإنام وجد أنه ال يشء
وغردت العصافري.
اهلم حيرق الشحم ..فكافأه امللك ،وفرح املُ ّ
نجمّ ،
إال ّ
ملا قرأت هذه القصة وجدهتا سخيفة للغاية ،من أدرى املنجم أن امللك كان ممن يصاب
بفقدان الشه ّية مع االكتئاب..؟! لربام كان العكس متا ًما هو الصحيح ،لربام كان من الذين
اعتادوا قضاء اكتئاهبم داخل برميل من (النوتي ّلال) ،حينها كان سيخرج له بعد شهر ليفاجئه
بخطته العبقر ّية فيجده قد تضاعف ميتوز ًّيا ،البد أن امللك كان سيجلس عليه حتى املوت
انتقا ًما .ثم ملاذا أراد امللك العبقري االستعانة بمنجم لعالجه من السمنة..؟!
وغبت بالكامل عن العربة
وهكذا جتد أين مل أقف يف القصة إال عىل ثغراهتا املنطق ّية
ُ
كثريا وافقد وزنك) أو يش كهذا !..نفس ما حدث
املختبئة بداخلها وهي تقري ًبا( :احزن ً
حني سمعت من حيكي عن ذلك الذي ماتت أمه فأخذ يبكيها يف جنازهتا فقال له رجل:
عيل اليوم باب إىل اجلنة ..جتد نفسك قد انرصفت
ملاذا تبكي؟ قال :كيف ال أبكي وقد أغلق ّ
متا ًما عن العربة اجلميلة يف القصة إىل التفكري يف ذلك األمحق الذي وجد ً
رجال يبكي يف
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جنازة أمه فقرر أن يسأله عن السبب !..تبسيط ُخم ّل أدى إىل ثغرات منطقيّة زاعقة ،فصار
من العسري أن تُؤخذ باجلدية املطلوبة !..هذه سمة مم ّيزة يف قصص األطفال عمو ًما،
قرصا به
فاملفَتض أن جتد قمة الرومانس ّية يف مجيلة رضيت بالزواج من وحش ألن لديه ً
ألف غرفة! هذه رومانس ّية مرص ّية جدً ا! ويف مكان آخر من العامل هناك أمري قد قرر أن أفضل
وسيلة يف التاريخ للبحث عن فتاة قابلها يف حفل ،هو مقياس قدميها.
بينام القصص اجليدة ً
فعال املصنوعة للكبار حتوي كمية ال بأس هبا من الواقع ّية والبؤس
ً
أصال !..البد أنك
وامليلودراميّة والتشابك والتعقيد ،ببساطة ألن هذه طبيعة احلياة
ً
مدلال متا ًما يف هذه الدنيا ،وأن النهايات الدرام ّية السعيدة متوفرة
لست
الحظت أنك
ر
بكم ّيات ُمرضية يف أحالم اليقظة فقط.
هناك إحصائيات تقول أن الناس ال يصدقون أهنم يقعون حتت اإلحصائيات !..أننا
مجي ًعا نصدق أن األشياء السيئة حتدث وبكثرة ،ولكن لآلخرين فقط ..وأنه –كام يقول
الدكتور أمحد خالد توفيق -لو قال القائد جلنوده قبل املعركة :أتوقع أال ينجو  %90منكم..
لنظر كل واحد منهم إىل زمالئه وقال يف نفسه :سوف ُيؤملني فقد الرفاق.
َ
َ
ونتيجة هلذا التبسيط ا ُملخل يف نظرنا إىل الواقع ،نقع بسهولة يف قول اهلل تعاىل﴿ :لُي َ ْسأمُ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ يَ يَ ي َ َ ٌ َ
ْاْلن ْ َ
وط﴾ !..تكون صدمتنا أكرب حني نصاب
وسُِن ٌ ُ
يُو ِإنُمسهُالشُفيئ
ُِاِل
ء
َع
ُد
ن
م
ُ
ان
س
ِ
ِ
ِ

بام البد أن نصاب به ،ألننا ظننّا أن قصة حياتنا هي حكاية أخرى من والت ديزين ،بينام يف
الواقع احلياة اخلالية من املن ّغصات ،هي يف اجلنة فقط!..
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يف أحد أسئلة موقع  Debateاملختص بالتصويتات الشعبية ،كان هناك سؤال" :هل
غريي قواعد اللعبة يف األحداث السياسية؟؟" ..كانت إجابة
ُيعترب املراهقون دو ًما أحد ُم ّ
 %80من الناس عىل هذا السؤال باملوافقة..
املراهق يثور عىل كل يشء بالفعل ،بد ًءا من الطريقة التي ر ّباها عليه والداه والتفضيالت
ومرورا بالقيم واألعراف السائدة يف املجتمع
الشخصية التي اختاراها له طوال عمره،
ً
والتشكك فيها ،وانتها ًء بطريقة اختيارهم ملالبسهم ،ولعل األخرية هذه من أكثر األشياء
التي نو ّد لو كنا نستطيع التحكم فيها بالفعل!..
التفرد باختياراته،
املراهق ه ّيأه اهلل يف هذه السن بأن يكون عىل قدر غري عادي من ّ
فيخرج عن احلدود الوراث ّية املألوفة ،وخيرج عن طور الشبه بوالديه ،كام يقول عامل السلوك
(لورانس بيَت)" :الوراثة هي ما جيعل ً
كال من أبوي املراهق يتساءل بتعجب عن اآلخر"!..
بينام يصفه الكاتب (جون باتيل) بقوله" :املراهق ال يملك أي نوع من الوالء املسبق جتاه
أي يشء" !..ويقول الدكتور (عبد الكريم بكار)" :ال يتقبل املراهق ما حتدثه به عن ذاته
بيرس " !..وتقول (جيمي كرتيس)" :أنت لو رأيت مراه ًقا فأنت ببساطة ترى الكثري من
عدم التأكد" !..وتقول (جوان تشني)" :كل املراهقني لدهيم رغبة يف الفرار"!..
بسطة خالية من التعقيدات ،نراه جمرد باحث عن
اعتدنا عىل أن ننظر للمراهق بنظرة ُم ّ
متع احلياة ،ولكن احلقيقة أن املراهق يبحث أول ما يبحث عن ذاته هو!..
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والتفرد ..إنه ال خيتلف
إن املراهق هو جمرد طفل بدأ أول طريقه يف الشعور باملسؤولية
ّ
دائام هبذه املسؤول ّية– يف أي يشء إال أنه فقط (يبدأ) طريقه،
عن الكبار –الذين يشعرون ً
بكل احلامس الذي يعَتي كل من يبدأ طريقه يف يشء ما !..حيث خلق اهلل عز وجل اإلنسان
خملو ًقا بداخله جهاز الشعور باملسؤول ّية واالنفراد بالذات والقدرة الداخل ّية عىل متييز
الصواب بشكل منفرد بدون حت ّيزات مسبقة أو والءات خادعة ..ثم جعل هذا اجلهاز ال
يستمر معه هذا اجلهاز مف ّع ًال بقية عمره.
يعمل إال يف مرحلة عمرية مع ّينة ،ثم
ّ
لذلك فال عجب من أن جعل اهلل عز وجل هذه السن (سن البلوغ املتزامنة مع مرحلة
املراهقة) هي السن التي تم تكليفه فيها بحقائق هذا الوجود !..أنت مل تعد ً
طفال اآلن يتلقى
تعليامته من والديه !..بل يمكنك الوصول بنفسك للحقيقة ،يمكنك السعي خلف الدين
الصحيح ،واألخالق احلسنة ،والقيم السو ّية ،يمكنك التفكّر والتع ّقل وإعادة النظر بكل
ما رباك عليه أبواك ،يمكنك أن تعقل اآلن ما هو الصواب ،وما هو اخلطأ ،حتى لو كان هذا
خيالف البيئة املكان ّية أو الزمانيّة التي نشأت فيها ،حتى لو كان هذا يعني أن تتحدى مجيع
األعراف والتقاليد!..
أنت اآلن قادر عىل متييز اهلدى ،ومن باب أوىل من املفَتض أنك (حتب) أن تتبع اهلدى،
لدت عليه فأنت مطالب باتباعه ..كام حكى لنا القرآن
وأنك لو وجدت ما هو أهدى مما ُو ر
َ َ َ ْ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ َ
ار ِه ْمُ
أنه قد قال بعض الناس لرسوهلم ملا جاءهمِ ﴿ :إناُوجدناُآباءناَُع ُأم ِة ُو ِإناَُع ُآث ِ
َ َ َ ْ ْ ََ
َََْ ْ
َْ َ
ْ َْ َ
ْ
ُجئتكم ُبِأهدى ُ ِمما ُوجدتم ُعلي ِهُ
مقتدون﴾ ..فام كان جوابه إال أن قال هلم﴿ :أولو ِ
آبَ َ
اءك ْم﴾..
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اللني ،برغم
يف روما القديمة كان األغنياء فقط هم من يملكون القدرة عىل أكل اخلبز ّ
أهنا ملكت نصف العامل تقريبًا .ولكن هذا ليس بغريب ،ألن قيرص نفسه كان مسكينًا
باملقارنة بحالنا !..لو أراد بعض اهلواء البارد فأقىص ما يمكنه احلصول عليه هي النسامت
الترعسة الناجتة عن مروحة الريش خمتلطة برائحة عرق ذلك العبد األسود الذي حيركها له.
أيضا!..
أرخص أنواع مراوحنا الكهربائية تنتج هوا ًء أفضل من هذا ،بل وخال من العرق ً
ولو أراد التنقل فهو قد بلغ من السؤدد واملكانة ما جيعل أربعة رجال حيملونه عىل حمفة
فاخرة إىل أي مكان يريده ،لكن بالتأكيد هذا ال يساوي شي ًئا بجانب أقل سيارة متهالكة يف
دوا حتى ال يؤخر عنه رسائله املهمة
زماننا .والفارس اهلامم الذي ُهيلك نفسه يف الصحراء ع ً
بضعة أيام ،بالتأكيد مل يكن أرسع من بريدنا اإللكَتوين يف أقىص درجات بطئه و(هتنيجه).
ويشء ما خيربين أن طعام قيرص كان رائ ًعا ،ولكنه بالتأكيد كان لينبهر بـ(البيتزا) و(الكريم
كراميل)!..
أي أن قيرص الذي غزا العامل كان سيموت من الصدمة لو علم أن أقل موظف يف جملس
الدولة من زماننا يعيش عيشة أهنأ مما عاشها هو بالفعل ..وأنه سيأيت عىل الناس زمان
يتن ّعمون فيه بالكثري من املتع اجلديدة متا ًما والتي مل يفكر فيها أسالفهم.
عىل أن الكثريين منا ال ينظر لألمر هبذه الطريقة ،يرى أن العامل أصبح أسوأ ،وأنه امتأل
أكثر باملجاعات واألوبئة واحلروب .مل يفطن هؤالء إىل أن شي ًئا مل جيدّ  !..فالطب مل خيَتع
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اإليبوال وال الرسطان ً
مثال ،فقط مات الناس من قديم األزل هبذه األمراض دون أن يعلم
باحلمى واالنتفاخات !..واحلروب واجلرائم يف
األطباء يف عرصهم شي ًئا إال أهنم ماتوا
ّ
الواقع صارت أكثر رقة وأقل وحشية ،فالتتار ً
مثال دخلوا بغداد ليقتلوا مليونني من
املسلمني ،وبالسيف البطيء وليس بالقنابل الذرية !..بينام كانت املجاعات يف املايض يف كل
مدينة ويف كل حضارة ،فعرص ما قبل الثورة الصناعية عاش عىل إنتاجية أقل بكثري مما
حيتاجها ً
فعال ،والفجوة بني (احلاجة) و(املنتج) كانت يف موقف ُير رثى له!..
لو نظرت إىل حال البرشية ككل لوجدت أننا يف (عرص النعيم) !..عرص سادت فيه
تفضل اهلل علينا بتعليمه البرش
أدوات الراحة ،وقلت فيه الكثري من املشقة ..عرص قد ظهر ّ
َ َ يَ ْ َ َ ْ َ
صن َع ُةُ
الكثري من أرسار املكتشفات احلديثة كام فعل مع داوود عليه السالم﴿ :وعلمناهُ ُ ُ
َ ْ ْ َ ْ ْ َْ
َ
ْ َ َ ْ َْ ْ َ
َ
لُأنت ُمُشا ِكرون﴾ ..عرص قد مكننا اهلل فيه من
نُبأ ِسك ُمُفه ُ
وسُلك ُمُ َِلح ِصنك ُمُ ِم ُ
َل ِ ُ
باملحركات والَتانزستور
من اهلل علينا فيه
البنيس ّلني ،والدجييتاليز ،واألتروبني !..عرص قد ّ
ّ
والستااليت !..عرص زاد فيه ظهور منة اهلل عىل اإلنسان ،وظهور حنانه ،وظهور رمحته.
ثم ماذا كان رد اإلنسان عىل هذا..؟ الكفر ،واإلحلاد ،والغفلة ،والشهوات ،والغرور،
والتكرب عىل اخلالق ،والسخرية من الدين ،والتطاول عىل اإلله !..هذا هو حال اهلل ،وهذا
هو حال اإلنسان !..ثم مل يوقف اهلل خريه النازل ،ومل يبدل الكثري من نعمته ،ومل ينزل علينا
َ ل َ
عقاب الغضب ،ومل ّ
يب﴾..
يمل من ندائه﴿ :فإِنُق ِر ٌ ُ
فكيف لك أال حتب هذا الرب الرؤوف..؟!
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وأيضا مل
أرشميدس مل يكتشف قانون الطفو يف احلامم ،هذه قصة مشكوك فيها بقوةً ..
يكتشف نيوتن قانون اجلاذبية حني سقطت تفاحة عىل رأسه !..لقد سادت هاتان القصتان
جبارا بحامم
يف الوعي الشعبي ألهنا حتقق أحالم كل واحد منا :يمكنك أن تصبح مكتش ًفا ً
بخار ،وشجرة تفاح ،وقليل من احلظ!..
باملثل فهناك خرافات أخرىً ،
مثال نظرية آينشتاين مل تقل أبدً ا أن بوسعك العودة بالزمن
للنجاح يف مادة الكيمياء ،والزواج من ياسمني ،وقتل مديرك يف العمل وهو يف رحم أمه،
لتصبح حياتك رائعة ..يف احلقيقة النظرية ليس هلا عالقة بآلة الزمن ومل تتعرض حلياتك عىل
اإلطالق وال حلياة ياسمني أو أم مديرك يف العمل.
ولكن ماذا لو كانت آلة الزمن حقيقة..؟! لو حصلت عىل آلة الزمن يف يوم من األيام
بالفعل فأختيل أنني لن أستخدمها إال يف إصالح أخطاء املايض ،وهي كثرية عمو ًما !..ويف
كل مرة كنت سأنسى بالطبع أين قد استخدمتها.
سافرت للعمل يف جماهل أفريقيا كام كنت أخطط ،و ُأصبت هناك بمالريا محى
ربام أنا
ُ
مسارا آخر ال يتضمن املاء األسود يف آخره ..ربام
املاء األسود ،ثم عدت بآلة الزمن ألختذ
ً
دخلت الكلية التي كنت أحلم ً
فعال هبا ،فتعرفت عىل جمموعة منحطة يف
أنا يف بداية شبايب
ُ
الكلية انتهت يب إىل مقعد وثري حتت كوبري  15مايو بحفنة بيضاء عىل ظهر إهبامي ،فعدت
جمد ًدا بآلة الزمن ودخلت كلية الطب ،ثم نسيت كل يشء عن هذا املوضوع.
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ربام أنا صباح اليوم تعرضت حلادث سيارة بشع انتهى يب إىل فقدان عيني اليرسى،
فعدت بعدها باآللة الرائعة إىل صباح اليوم مرة أخرى ألبتعد عن طريق بلبيس هنائ ًيا دون
أن أعلم ملاذا فعلت ذلك !..ربام أكلت غدً ا طبق (البامية) املسبوك الذي أمتناه ،ثم استلقيت
عىل األريكة وقد قرر مريئي أن يشتعل ذات ًيا بال سبب مفهوم ،حينها لربام أنا قمت ودخلت
اآللة إياها وعدت إىل اليوم وأوعزت إىل أمي أن غدً ا هو يوم مناسب جدً ا ملعلبات الرسدين
التي أكرهها بطبيعة احلال.
الكثري جدً ا من السوء كان بإمكانه أن حيدث ،ولكني مل أتعرض له ،بل ومل خيطر عىل بايل
ً
أصال !..يف كل دقيقة متر يمكنني أن أختيل مئات الكوارث الضخم منها والصغري ،التي
كان من املمكن أن حتدث فيها!..
حينها أفرح بأن اهلل عز وجل قد وضعني يف مسار مغاير انتهى يب إىل اللحظة الساملة التي
أعيشها اآلن بعيدً ا عن كل تلك املصائب املتخيلة ..أفرح بأن اهلل عز وجل مل يعبأ بتأففي من
هذا التقدير أو ذلكّ ،ملا علم يف علمه السابق أن اخلري فيه ..أفرح بأن اهلل مل يستجب للكثري
من دعائي الذي دعوته وأنا عىل جهل عظيم..
حينها أفرح بأن اهلل العظيم جعل من نفسه مقدّ ًرا ألمور حيايت اخلاصة !..أنا اإلنسان
التافه الذي ال يساوي شي ًئا !..أفرح بأن اهلل خيتار يل ،وأفرح بأن اهلل ال خيتار يل إال اخلري..
َ
يرض بأن يشاركه غريه يف ذلك االختيار !..كام قال سبحانهَ ﴿ :و َر يبكُ
حينها أفرح بأنه مل ر
ْ
َْ َ ََ َ ََْ َ َ َ َ
ُاِل َ َ
يةُ﴾..
َيلقُماُيشاء
ُوَيتارُماَُكنُلهم ِ
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اعتقد السكان األصليون القدماء جلنوب رشق أسَتاليا أن أحد األشخاص من قديم
األزل قام بإلقاء بيضة نعامة إىل السامء ففقست منها الشمس !..ثم أشعلت الشمس
النار يف كومة خشب تصادف وجودها هناك لسبب ما !..فكانت هذه هي
املفقوسة حدي ًثا ر
قصة نشأة الشمس!..
طب ًعا أول وأهم سؤال خيطر عىل ذهنك هو :ملاذا البيضة..؟! ملاذا مل تكن أصل الشمس
ليمونة ً
مثال أو (ترمساية)..؟! خمَتع القصة ا ُملبدع البد أنه قد اختزل كل ما يعرفه عن
الشمس بام تلمسه حواسه ً
فعال :شكل صفار البيضة ووهج النار التي اشتعلت يف ذلك
احلطب الكوين الغامض الذي كان يتسكع وحده يف السامء ..لذلك ،وبالرغم من أنه كان
حبيسا حلواسه البدائية الظاملة..
قدرا واس ًعا من اخليال كام يبدو ،فإنه كان مازال
ً
يملك ً
كنت أحتكم يف درجة حرارة ُمك ّيف الغرفة
كتبت فيها السطور السابقة ُ
يف اللحظات التي ُ
ببضعة أزرار يف يدي .وهذا يشء عظيم ً
فعال !..أعظم من أن أتعامل معه بمنطق من حسب
أن الشمس بيضة مشتعلة ،ملجرد أنه يراها بيضة مشتعلة !..لذلك رشعت يف الرشود فيام
وراء تلك األزرار ..ربام تكون الرشحية اإللكَتونية املبدعة التي تسكن خلفها ،وربام أفكر
أبعد من ذلك إىل املوجات الكهرومغناطيسية نفسها !..يشء غريب أن تعبث يف أزرار جهاز
التحكم بمكيّف اهلواء ،فتتمتم بحمد اهلل عىل نعمة املوجات الكهرومغناطيسية !..يشء
غريب ف ً
عال ولكنه منطقي جدً ا!..
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تلبس قميصك األبيض قبل الذهاب للعمل فتفكر يف حقول القطن التي رواها اهلل عز
وجل باملطر !..جتلس عىل مائدة طعامك فتفكر يف البحر الذي سخره اهلل لنا والذي لوال ما
شبيها بالصابون !..تقرأ يف صفحات كتابك البيضاء
يمدنا به من ملح لكنت تأكل اآلن شي ًئا ً
فتفكر يف الدبابري التي أوحى اهلل إليها بأن متضغ حلاء األشجار ثم تصنع منه بيوتًا كرتونية،
الذكي
ليتعلم منها البرش كيف يصنعون الورق !..تعبث بأصابعك عىل شاشة هاتفك
ّ
فتفكر يف السليكون الذي أسكنه اهلل األرض وجعل له صفات كهربائية خاصة للغاية،
لنتمكن من حتويله إىل الَتانزستور الذي تقوم عليه صناعاتنا اإللكَتونية !..جتلس عىل
اخلشبي فتفكر يف األرنب الذي خلقه اهلل عز وجل ،والذي نصنع من حافره الغراء
الكريس
ّ
الذي ُيعاون املسامري يف ربط أجزاء هذا الكريس بعضها ببعض !..ترشب من زجاجة املياه
فتفكر يف الغزال الذي خلقه اهلل عز وجل ثم أقربه يف باطن األرض من ماليني السنني
ليتحول إىل نفط يستخلص منه البرش (اإليثيلني) وحيولوه إىل تلك الزجاجات
البالستيكية !..تنظر إىل مرآة سيارتك اجلانب ّية لتتفادى الصدام مع الشاحنة العمالقة
فتحمد اهلل عىل خلقه لضوء يتمتع بخاصية االنعكاس عىل األسطح الالمعة!..
يمكنك أن تقوم هبذا التأ رمل طوال اليوم ..تنظر إىل كل يشء يف حياتك بنظرة خمتلفة،
وتتجاوز حدود تفكريك القديمة إىل حدود أبعد ..وتنظر إىل كلمة (نعمة) بشكل أوسع مما
ر
الكون من حولنا ..وهي أن كل يشء منه
قبل ..لتصل يف النهاية إىل احلقيقة التي أودعها اهللُ
وإليه ،وأن له امللك وحده ،وأن له األمر وحده ،وأن له احلمد وحده ..حينها تفهم مدى
ْ َ َ َْ ي َْ َيً َ َ َ ي ي
ُك َ ْ
َُش ُِء﴾..؟!
عظمة هذا التساؤل القرآين﴿ :قلُأَي ِ
ُاللُأب ِِغُرباُوهوُرب ِ
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جربت أيام اختبارات اجلامعة أو أيام العمل املضغوطة حني كنت تضطر إىل رشب
هل ّ
عدة أكواب من القهوة..؟ وسواء كانت قهوة أمريكية مائعة أو قهوة ترك ّية ثقيلة ذات رائحة
زك ّية وقوام سميك ،ففي كل األحيان أنت تعلم أن اإلكثار منها سيؤدي بك إىل اإلكثار من
دائام..
املدر للبول ) (Polyureaوهي تأثريات مزعجة ً
زيارة احلامم !..إنه تأثري القهوة ّ
مكرها
ولكن هذا جيعلك تتساءل عن كُنه النشاطات اليومية غري املحببة للنفس التي يبذهلا
ً
مريض الـسكر ( )Diabetes Mellitusأو بشكل أشد مريض السكر الكاذب
َتا من البول
) ،(Diabetes Insipidusوالذي قد يصل به احلال إىل إفراغ عرشين ل ً
يوم ًيا!..
املحاوالت املثرية للشفقة التي تقوم هبا بالسيارة عندما تكتشف فجأة أنه يوجد مطب
وقح مل تره من قبل عىل بعد عدة أمتار بينام أنت تسري عىل رسعة  !..90تتذكر حينها معاناة
املصابني بق ررص النظر ) (Myopiaحني ال يستطيعون رؤية املوجودات البعيدة ،والذين قد
يتعرضون ملثل هذا املوقف عدة مرات يوم ًيا حتى لو كانوا يسريون عىل األقدام!..
وعندما تستيقظ من نومك من االختناق واحلاجة للهواء ألن الغطاء الذي كان عليك
التف أثناء نومك حول رقبتك باخلطأ فحرمك من اهلواء ،تتذكّر حينها أن ا ُملصابني بالتهاب
ّ
أيضا بح ًثا عن
كثريا ما يستيقظون من نومهم ً
اجليوب األنفية أو ضيق الشعب اهلوائيّةً ،
اهلواء!..
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يسمى (األعراض الفيسيولوجية) ،وتعني هي
هذه األمثلة التي حكيتها تقع يف نطاق ّ
األعراض التي تشبه األعراض املرض ّية يف صورهتا ولكنها تقع ألسباب طبيعية متا ًما.
أختيل أن اهلل عز وجل من حكمته يف خلق هذه األعراض الفيسيولوجية أن يذيقنا جز ًءا
من املعاناة التي عند غرينا ،ولو مرة ،ولو بشكل خمفف للغاية ،ولو عىل سبيل التذكرة وليس
االبتالء.
يذيقنا ما يشعر به هذا وذاك من الذين حرموا شي ًئا بسي ًطا جدً ا أنت تتمتع به وال تدري
لكم هو عزيز ح ًقا!..
إذن نحن أمام نظام متكامل من النعم التي نحن غارقون فيها وال ندري ،يف الواقع نحن
نفطن إىل هذه النعم فقط حني نُحرم منها ..حينها نتساءل عن رمحة اهلل عز وجل يف أن حيرمنا
من هذه النعمة أو تلك ،دون أن نفطن إىل كم النعم األخرى التي نحن غارقون فيها دون
ََ ْ َََْ ْ َْ َ َ ًََْ َ َْ َ ْ
ْحةُث َمُن َزعناهاُ ِمنهُ
اُاْلنسانُ ِمناُر
أن نعريها
ً
انتباها ..كام يقول اهلل سبحانه﴿ :ول ِِئُأذِن ِ
َ ََ ٌ َ
ُكف ٌ
ور﴾!..
ِإنهَُلئوس
إن األعراض الفيسيوجلية ختربنا بقاعدة يسرية تتمثل يف أن كل حلظة متر عليك يف عافية
هلي هدية ثمينة قد عرفت أنت اآلن قيمتها ،وأهنا حمض فضل من اهلل عز وجل الذي قد
يلحقك هبؤالء الذين منها قد ُحرموا!..
ي ي َ َ
ْ ْ ْ َ َ َ يَ
ُاللُث يَمُإ َذ َ
ََ
ُالضُفإَِلْ ِهُ
اُم يَسكم
قاعدة قد ّ
نصت عليها اآلية﴿ :وماُبِكمُ ِمنُنِعم ِةُف ُِمن ِ ِ
ََْ َ
ُتأرون﴾!..
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كانت مفاجأة لكثري من علامء الفيزياء والفالسفة امللحدين والذين قدّ موا األدلة
والرباهني ملئات السنني عىل أن الكون قديم منذ األزل ثم تبني خطؤهم حني فاجأهم
(فيستو سليفر) و(إدوين هابل) و(ميلتون هيوماسيون) باكتشافهم العالقة بني االنزياح
للمجرات ) (Red Shiftوبني املسافة ،ويعني ذلك الطريقة التي يتغري هبا ضوء
األمحر
ّ
املجرات حني تبتعد عن أجهزة املراقبة ،هذا أثبت بعد ذلك أن الكون يف الواقع يتمدد،
ّ
وهي املالحظات التي أدت إىل نظرية االنفجار الكبري ) ، (Big Bang Theoryوتعني
التكون منذ  13.7مليار عام تقري ًبا ،والتي بقيت جمرد فرض ّية
املشاهد بدأ يف
أن الكون
ر
ّ
حتى أتت الدالئل عليها من قياس اخللفية اإلشعاعية الكونية عام ..1964
تبني بعد ذلك أهنا كانت خاطئة !..مثل
هناك الكثري من اإلثباتات العلم ّية األخرى التي ّ
القنوات املرخيية  Martian Canalsوالتي الحظها أول مرة الفلكي اإليطايل (جيوفاين
سكياباريل) عام  ،1877ومن بعده الكثري من الفلكيني ،وهي شبكة من القنوات تظهر عىل
سطح املريخ ،وأخذ األيرلندي (تشارلز بورتون) يف عمل خريطة كاملة هلذه القنوات،
تبني للجميع يف بدايات القرن العرشين أن هذه القنوات جمرد وهم برصي
وبعد كل ذلك ّ
أيضا الـ Phrenology
 Optic Illusionناجتة عن التلسكوبات العتيقة !..وهناك ً
أي علم معرفة الدماغ ،الذي كان سائدً ا يف القرن التاسع عرش وسط األطباء وعلامء النفس،
ويعني القدرة عىل استنتاج أبعاد الشخصية وما حيب وما يكره اإلنسان فقط من شكل
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حيسس) عليها حتى
تضاريس مججمته من اخلارج ،فتجد الطبيب يمسك برأس املريض و( ّ
يدرس شخصيته !..مات هذا العلم متا ًما اآلن وتم اعتباره من خرافات العلم اهلاميش
) ..(Fringe Scienceوهناك نظرية الفلوجيستون Phlogistion theoryالذي
ويفرس عملية االحَتاق ..ونظرية
كانوا يظنونه جزيء غري مرئي ال يظهر إال باالشتعال
ّ
الطبعة األموم ّية  ،Maternal Impressionحيث تؤثر األم يف شخصية جنينها من
خالل أفكارها الداخلية!..
وغري ذلك الكثري من األمثلة عىل الطريقة الغريبة التي يتم هبا تضليل املجتمع العلمي
بفكرة خاطئة قد تستمر ملئات السنني قبل أن يتبني أهنا جمرد محاقة!..
حني نتحدث عن خطايا التعامل مع العلم التجريبي ،فإليك اخلطيئة األوىل :الغرور
والتعايل ،والظن األجوف بدون كبري داع أننا قد وصلنا إىل القمة العلمية التي ليس من
َََ َ َْ
ْ َْ َ
اتُ
اَل ُيلن ِ ُ
اءته ُْم ُرسله ُم ُ ِب
بعدها بعد !..هذا الغرور الذي ن ّبهنا القرآن عىل قبحه﴿ :فلما ُج
َ َْ ْ َ ْ ْ
َ
نُال ِعل ُِم﴾ ..والغرور سيقودك إىل اخلطيئة الثانية :اجلدال بعلم ناقص،
ف ِرحواُبِماُ ِعنده ُمُ ِم ُ
والعجز عن التفرقة بني املساحة املضيئة بـ (احلقائق) العلمية ،وبني املساحة ا ُمل رغيمة بـ
َ َْ ْ َ َ َ َ ْ
جت ُْم ُ ُف َ
يماُ
(الفرض ّيات) والتي ليس لك أن تثق فيها إىل هذا احلد﴿ :ها ُأنت ُم ُهؤل ُِء ُحاج
ِ
َ َ َْ َ َ
َ
ْ َ
ْ ٌ َ َ َ ْ َ ََْ ْ َ َ ْ َ َ
ون﴾..
ل ُتعلم ُ
الل ُيعلمُ ُوأنت ُم ُ ُ
س ُلك ُْم ُبِ ُِه ُ ِعل ُم ُو ُ
ون ُ ِفيما ُلي ُ
لك ُْم ُبِ ُِه ُ ِعل ٌُم ُف ِل َُم َُتَاج ُ
وهذا يذكرنا باخلطيئة الثالثة :اخللط بني (اليقني) و(االحتامل) ،وبني (القانون)

نفرق بني (العلم) و(الظن الواهم):
و(النظر ّية) ..وهذا ما ر ّبانا عليه القرآن حني ذكرنا أن ّ
َ
ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َْ ل َ ْ
قُشيئًا﴾!..
نُاْل ُ
نُ ِم ُ
لُيغ ِ ُ
نُ ُ
نُالظ ُ
نُو ِإ ُ
لُالظ ُ
ونُ ِإ ُ
نُيت ِبع ُ
نُ ِعل ُِمُ ِإ ُ
﴿ َو َماُله ُْمُبِ ُِهُ ِم ُ
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بشكل حقيقي متا ًما أتت هذه الفكرة يف ذهني" :ت ًبا !..هل سأصعد كل هذا السلم
بنفيس ح ًقا..؟!" ،هذا حني وجدت السلم الكهربائي يف السوق التجاري الكبري ال يعمل..
كانت هذه من اللحظات التي شعرت فيها بعدها بأنني كتلة من األنسجة الدهنية اللزجة
سلام آمنًا
عديمة النفع ..يف املايض كانوا يصعدون بالتسلق أو باحلبال ربام ،واآلن أركب ً
يتحرك بطريقة سحر ّية ما بينام أتصفح هاتفي ألرى آخر إشعارات السوشيال ميديا حتى
ويضطرين إىل الصعود بنفيس والقيام
أصل للطابق ا ُملراد ،ثم أتأفف حني يعطل هذا السلم
ّ
بمقدار قليل من اجلهد ..كيف جيرؤون..؟!
مل يكن هذا هو أسوأ كسيل ..يف الواقع كنت أكتب مرة عىل حمرك البحث (جوجل) مجلة
شائعة ألبحث عنها ،من املعتاد أن يتوقع (مسَت جوجل) ما أريد قوله ويكمل اجلملة نياب ًة
عني ،لكني فوجئت بأن هذا مل حيدث ،تقري ًبا كان هذا ً
خلال يف االتصال باالنَتنت أو يشء
طوري املوقع الذين سيضطرونني إىل
من هذا ،كان رد فعيل وقتها هو ضيق حقيقي من ُم ّ
كتابة كل ما أريد بنفيس !..كنت أشعر ً
فعال وكأن العامل يدين يل هبذا بشكل ما!..
لربام كانت هذه من صفات اإلنسان املدلل بطبعه ،والذي يعترب كل تلك األشياء اجلميلة
دائام هناك!..
التي اعتاد عليها ح ًقا ثابتًا له ،فقط ألهنا تكون ً
يعترب اإلنسان ذلك الذي حيسن إليه بإحسان ما ملرة واحدة أنه كريم ،ولو مرتني أنه
جواد ،ولثالث مرات أنه طيّب ..وأما لو أحسن إليه ألف مرة فيعتربه بشكل ما يقوم بتأدية
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ً
تفضال منه أو منة !..بل ويتهمه بالتقصري ويصب جام غضبه عليه يف
واجبه نحوه وليس
اللحظة التي يتوقف فيها عليه إحسانه ..أين حقي يا هذا..؟! ربام هلذا ً
مثال قد نشعر
باالمتنان للصديق الذي يعد لنا وجبة الطعام يف السفر ،وقد ال نشعر هبذا االمتنان ألمنا
التي تعده لنا يف كل حني!..
ويف مقام اإلحسان واملنن والعطايا فال يوجد مثال أوضح من ذلك الرب الرؤوف
يَ َ ْ َ ْ َ
يَ َ ْ
َش ُِءُخلقه﴾ ،أي أعطى خلقه كل يشء !..منن اهلل عز وجل وعطاياه
كُ
﴿اَلُُّأع َطىُ ُ
ِ
دائام ،ليس ألننا نستحق ذلك بشكل ما ،ولكن ألن رمحة اهلل عز وجل
اعتدنا عليها يف حياتنا ً
وكرمه كانا أكرب منا ومن حقوقنا بكثري !..فحني نفقد أحد هذه املنن يف وقت ما نتل ّفت
حولنا بغضب ونقول :أين هي؟ أين الصحة التي كنت أملكها؟ أين املال الذي فقدته؟ أين
كربيائي الذي تبعثر يف هذا املوقف املحرج؟ أين درجايت التي فقدت كرامتها يف ذلك
االختبار العسري؟ أين سعاديت التي تاهت عن الطريق لقلبي منذ عدة أسابيع؟
لذلك جتد أن شعور السخط والغضب حينها هو أمر شديد الصفاقة والوقاحة منا!..
نحن اعتربنا كل منن اهلل علينا من أساس ًيات حياتنا وواجباته نحونا ،سبحانه عن ذلك..
اعتربنا أننا قد ُظلمنا أو ُبخسنا حقنا حني نفقد بعض هذه النعمة يف يوم ما بعد آالف األيام
يَ ْ َ َ َ ي َ َ ٌ َ يَ َ َ َ َ َ َ ٌ
يد﴾..
كُلش ِه ُ
َعُذل ِ ُ
انُلِربِ ُِهُلكنودُ،و ِإنهُُ ُ
اْلنس ُ
من امتالكها ..كام يقول اهلل عز وجلِ ﴿ :إ ُ
نُ ِ
دائام الذي مل هيذب نفسه باإليامن ..ولكن ما
كفران النعمة كانت من طباع هذا اإلنسان ً

خييفنا ح ًقا ،أن اهلل عز وجل عىل كل هذه الوقاحة منا :شهيد!..
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يف املايض حني كانت أمي الغالية تطلب مني كو ًبا من الشاي ،كنت أستخدم ثالث
مالعق ،واحدة للتقليب ،وواحدة أخرى للشاي ،وواحدة خمصوصة للسكر ،والسبب يف
ذلك أنه جيب ضبط مقدار الشاي والسكر جيدً ا ..ومع ذلك ،يف  %30تقري ًبا من احلاالت
تطلب مني بعد أن تذوقه أن أضيف القليل من السكر ،وبيد مرتعشة ،وتقدير مَتدد أحاول
ضبط الكمية القليلة املطلوبة ،ثم كام البد أنكم توقعتم ،يصبح الشاي عص ًريا من البنجر
بالنسبة هلا ،وال تقوى عىل احتامل حالوته الزائدة!..أختيل حينها أين ورثت مستقبالت
التذوق اخلاصة يب من زوجة عمي ً
مثال!..
إجادة العثور عىل النقطة الفاصلة بني (قليل جدً ا) و (أكثر من الالزم) والوقوف عليها
دائام من
(راض ًيا) ،فن ال يتقنه إال القليل ..ربام الكثري من الناس يظنون أن (األخذ) أفضل ً
(املنع) ..وأن كل ناقص لدهيم سيكون أمجل لو اكتمل ..بينام يف احلقيقة قد يكون النقص
هو عني احلسن!..
جتمل الوجه هي يف الواقع ضعف أو انشقاق يف عضلة من عضالت
الغامزات التي ّ
ّ
الوجه تدعى بالـ  !.. Zygomaticus Majorوالعيون الزرقاء كان مجاهلا بسبب فقرها
من اخلاليا الصبغية  Melaninيف قزح ّيتها !..بينام الشعر الناعم األملس أصبح كذلك
ألنه ليس لديه طبقة نخاعية  Medullaغنية بالربوتني كتلك التي متلكها الشعور اخلشنة
املجعدة!..
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هناك أمثلة كثرية للفكرة الفلسفية ذاهتا ..أحيانًا كثرة املوارد أسوأ من قلتها ،أحيانًا بطر
النعمة ال يقل سو ًءا عن أمل الفقد ،أحيانًا يكون عدم كاملك هو سبب مجالك!..
سيحول
عت شي ًئا كنت تريده ألنه كان (أكثر من الالزم) بالنسبة لك ،وكان
قد تكون ُمن ر
ّ
حلكامء
شايك املقبول طعمه اآلن إىل عصري من البنجر غري مستساغ !..لذلك كان بعض ا ُ
يقولون" :واعلم أن نعمة اهلل فيام منعه عنك أعظم من نعمته فيام أعطاك" !..غري أنه من
العسري علينا تصديق ذلك ..أو عىل األقل من العسري أن نصدق ذلك اآلن ..ولكن ّملا
نصاب بالفعل بتجربة أو اثنتني سوف نتأكد من هذا بأنفسنا ..
هذا ما وقع للناس الذين عارصوا مال (قارون) ورفاهيته فتمنّوا ما كان عليه من هذا
النعيم ..هذا التمنّي الذي كان شديدً ا لدرجة أن هناك من العقالء من نصحهم وقال:
َ
َ
َ
َ َ
نُ َ
لُ َص ِ ً
كثريا بنصيحتهم!..
نُ َو َع ِم ُ
آم َُ
يُل ِ َم ُْ
اللُخ ْ ٌُ
﴿ َويْلك ُْمُث َوابُُ ُِ
اْلا﴾ ..فلم يأهبوا ً
ولكن ّملا رأوا بأعينهم أن رفاهية قارون جعلته مفسدً ا يف األرض ،وأن هذا الفساد جلب
عليه الوبال والغضب اإلهلي والعقاب الشديدّ ..ملا رأوا بأعينهم كل هذا وشاهدوا بيت
ََ ْ َ َ َ َ َ ََْ َ َ َ َْ ْ
سُ
ين ُتمنوا ُمَكنهُ ُبِاْلم ِ ُ
اَل ُ
قارون خمسو ًفا به األرض ،حينها فهموا وأدركوا﴿ :وأصب ُ
حُ ِ
َ
ل َْ َ ْ َ
َ َْ َََ ََ ْ
ْ َ ََْ ََْ َ ْ َ َ َ َ َ
الل ُ َعليْ ُناُ
نُ ُ
ن ُم ُ
ل ُأ ُ
ن ُ ِعبا ِد ُِه ُويق ِدرُ ُلو ُ
ن ُيَشاءُ ُ ِم ُ
ق ُلِم ُ
الل ُيَبسطُ ُالرز ُ
نُ ُ
ون ُويكأ ُ
يقول ُ
َْ
ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ
ون﴾!!..
لُيف ِلحُُالَكفِر ُ
فُبِناُويكأنهُُ ُ
ِلس ُ
اآلن رأوا أن حرمان اهلل عز وجل هلم كان نعمة ومنة !..اآلن شاهدوا فضل اهلل يف منعه
بعد أن كانوا يشاهدونه فقط يف عطائه!..
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دائام أين أميز احلب من اللوعة التمثيلية الفارغة !..وكنت أشعر أن احلب
كنت أرى ً
يظهر باحتامل األمل أكثر مما يظهر باالبتسامة الواسعة واآلمال العريضة.
كنت أرى احلب يف نظرة قريبتي احلزينة وهي تطبب زوجها املريض دون أن تظهر أي
عاطفة أخرى غري جمرد احلزن الكتوم ،أراه يف احتامهلا الصامت لكل املتاعب التي متر هبا
جراء االعتناء برجل بالغ بعد أن بات بسبب عجز املرض كالطفل الرضيع..
ّ
كنت أراه يف ذلك الذي كان يشتكي أ ًملا بال ًغا من سوء معاملة صديقه له ،كل هذا األمل
كان ليختفي يف اللحظة التي ينسى وجوده فيها ،ولكني كنت أرى احلب يمنعه..
كثريا يف رسب الفراشات أو زهور احلديقة أو كلامت األغاين العاطفية،
مل أجد احلب ً
حتام باألمس يف ضحكات ذلك الرجل العالية وهو يستمع إىل حكايات ابنته
ولكني رأيته ً
الصغرية عن املدرسة وهو يق ّلها عائدً ا إىل بيتهام عىل ظهر دراجة نارية فقرية..
مل يكن حب النبي ﷺ هو ما أراه يف احتفاالت الصوفية باملولد النبوي ،أو رقص
حتام يف إقبال ذلك الشاب
احلرضات ،أو تواشيح اإلذاعة ،ولكني رأيت حب النبي ﷺ ً
الصغري املتحمس عىل أكلة (الكوسة) ألنه علم أن النبي ﷺ كان حيبها ،مل أشأ أن أخربه أنه
ال يؤجر بذلك ألهنا ليست من األمور التي نقتدي بالنبي ﷺ فيها ،مل أشأ أن أخربه هبذا
كثريا..
ألين كنت أستمتع برؤية احلب يف كل مرة أراه يأكل فيها الكوسة التي ال حيبها ً
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مل أكن أجد الكثري من احلب يف نظرات (الكوبلز) اجلالسني عىل رصيف اجلامعة ،ولكني
قدرا كاف ًيا منه يف ضحكات زوجني قديمني يف اجتامع عائيل عىل نكتة سخيفة مل
كنت أجد ً
يضحك عليها سوامها مع نظرة ذات معنى يلقيها أحدمها لآلخر ،عىل األرجح كان هذا
ثيام) بينهام ال نعرفه..
( ً
كثريا يف اهلدايا الغالية ذات الغالف األمحر ،ولكني عرفته بالطبع يف
مل أعرف احلب ً
كاشري سوبر ماركت حني رأيت الرجل العجوز بجانبي حياسب عىل الكثري من احللوى،
الكل يعلم أنه اشَتاها ألحفاده ،ونظرة الفخر عىل وجهه وهو خارج كانت ال تقدر بثمن،
فخور بنفسه ألنه سيفرح أحفاده اليوم إىل هذا احلد.
مل يكن احلب أبدً ا بالبساطة والـ (كالشيه ّية) التي يدعوهنا ،كنت أراه أعمق من هذا
بكثري ..احلب يعني القدرة عىل التضحية بسعادة ،والشعور باأللفة واالرتباط ،والشعور
رغام عن أنفك !..احلب يعني أن ينطبع إنسان إىل األبد
بأن بوصلة قلبك تتجه إىل مكان ما ً
يف البطانة الداخلية لذاتك ..يعني أن تتالقى نغمتك الروح ّية بمعجزة غري مفهومة مع نغمة
أخرى ذات تردد خمتلف متا ًما عنك وبرغم ذلك تتشكالن من جديد لبعضكام البعض!..
احلب ببساطة يعني أن تصبح إنسانًا أفضل!..
احلب هو أقرب لشفرة تفاهم بني أنواع خاصة من البرش ،أنواع أنقى من أن ختتزل هذا
احلب يف ما يظهر للناس ،وأتقى من أن تستغل اسمه لتُخفي حبها للشهوات العاجلة..
بحمرة اخلجل!..
واحلب باملناسبة ككل يشء مجيل يف هذه الدنيا ،يكون أمجل ُ

203

رس آخر مل ختربين به ولكني أعلمه ،لربام أنت ال حتب رمضان!..
هاك ر
تراقب األيام املتبقية عليه يف قلق ،تتضايق حني ترى زينته ،تعترب هؤالء الذين يبالغون
يف الفرحة بقدومه أهنم مدّ عون ،ال تفهم ما املقصود بـ (اللهم بلغنا رمضان) ،ما هي املزية
الكبرية من هذا؟
الشياطني التي تُص ّفد؟ أنت راقبت نفسك عدة سنوات والحظت أن ذنوبك ال تتأثر
هبذا ،بل ربام تزيد ..الصيام الذي سيأجرك اهلل عليه؟ أنت تشعر من داخلك أن شي ًئا ً
ثقيال
عىل نفسك كالصيام ال يمكن أن يأجرك عليه ذلك اإلله الذي يطلع عىل مكنونات
ً
متثاقال عن مائدة إفطارك
الصدور ..صالة الَتاويح والقيام؟ ها أنت ذا تتذكر حني تنهض
وكل أملك يف أن تنام أو تستلقي ولكنك تذهب ً
بدال من هذا إىل املسجد لتقف ساعة أو
ساعتني ،تتساءل اآلن بصوت خافت :هل ح ًقا أحب صالة القيام؟
قالوا لك أن رمضان شهر القرآن والتعبد والدعاء والتوبة واإلنابة إىل اهلل ..املشكلة أنك
ال ترغب يف أن تفعل ذلك اآلن ،مل تستعد نفسك بعد بأن تدخل إىل حمراب العبادة اآلن
فقط ألنه من املفَتض هلا أن تفعل ذلك ،أنت ال تشعر بكبري رغبة يف أن تقَتب من اهلل
اآلن ،ولكنك تشعر بالعبء يف أنك لو مل تقَتب منه أكثر يف رمضان فأنت أسوأ بالفعل مما
تعتقد ،وأسوأ من معظم املنافسني من حولك ..باملناسبة ،أنت تكره املنافسني من حولك،
دائام!..
فهم يشعرونك بأنك أسوأ ً
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هون عىل نفسك ..فاألمر ليس كذلك!..
يا حبيبي ّ
ال تفكر يف رمضان عىل أنه موسم مشقة ونفري وحرب ،فكّر فيه عىل أنه هدية جمانية من
السامء تأتيك وأنت يف أشد احلاجة إليها ،حني نظر إليك اهلل فعلم أنك ال تقدر عىل كثري
لتحصل به كل ما
فخصص بعض أيامه بأجور مضاعفة ،فتجتهد يف القليل
عبادة واجتهاد
ّ
ّ
فاتك طوال العام ويزيد.
ال تفكر يف رمضان عىل أنه منافسة بيننا بمن قد فاز ومن قد خرس ،وتشعر باحلرسة
والغبن كلام رأيت من هو أنجح منك ،بل فكر فيه عىل أنه اختبار مجاعي نخوض فيه ،فام
تراه من نجاح الناس من حولك ينبئك بسهولة االختبار ح ًقا ،وأن عليك أن تستبرش بأن
نسبة اجتيازه أعىل مما تظن.
ال تفكر يف رمضان عىل أنه حمطة انطالق من شخصك املتواضع إىل نسختك العرص ّية
من أيب بكر أو خدجية ،أنت لست صحاب ًيا ولست متنسكًا ولن تكون كذلك يف الساعات
التي تفصل مغرب آخر أيام شعبان بأول صالة تراويح ..فكر فيه عىل أنه حمطة حتلية من
نسختك احلالية إىل نسخة أمجل منك بقليل ..فكر فيه عىل أنه حماولة يسرية منك ألن تكون
أفضل ً
قليال من ذي قبل ،هي فروقات يسرية يف أعيننا ولكنها يف عني اإلله أكرب من ذلك
دائام ذلك الذي يريد النجاة.
بكثري ،إهنا إرادة النجاة ..واهلل ّ
ينجي ً
ال تفكر يف رمضان عىل أنه جمرد وقت جيب فيه أن تقَتب من اهلل ،ولكن فكر فيه بأنه
وقت أن أحب اهلل أن يقَتب منك!..
ر
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بأسعار زهيدة ال تصدق:
 رشيط صويت مسجل عليه حوار يومي معتاد وممل بني أفراد عائلتك يظهر فيه صوتأبيك بوضوح ثالث مرات ،وصوت أمك بجودة متوسطة مرتني ..السعر :فقط  3آالف
جنيه..
 خدمة يف رشكة املحمول التابعة لك بعمل اتصال عشوائي ثالثة مرات شهر ًيا منمسجل فيها رسالة بصوهتا تطلب طل ًبا ما ،ملحوظة :االتصال
رقم هاتف والدتك القديم،
ّ
سيكون غال ًبا يف أوقات غري مناسبة لك ،السعر 900 :جنيه شهر ًيا..
 رشيط فيديو مدته دقيقة وعرشون ثانية ،يظهر فيه أبوك وهو يعلمك القيادة،ومسموع فيه بشكل واضح صوت رصاخه فيك بسبب رسعتك الزائدة ..السعر 4 :آالف
جنيه..
 طبق من األرز األبيض بنكهة شبيهة بطعم األرز الذي كانت تطبخه أمك بنسبةتقَتب من  ..%90السعر 750 :جنيه للحجم الوسط 1000 ،جنيه للحجم الكبري..
 (سكرينشوت) لتعليق بسيط من والدتك عىل صورتك عىل السوشيال ميديا ،التعليقال حيمل أي إعجابات منك حيث أنه قد أحرجك وقتها بشدة ..السعر :فقط  1250جنيه..
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جمهز بمحاكاة لنفس تضاريس جسد
 دقيقة كاملة من عناق متصل مع مانيكان صناعي ّمزود ببصمة صوت والدك وهو يقول لك:
والدك ،ومفاجأة العرض :املحاكي الصناعي ّ
"معلش" ..السعر للدقيقة  2000جنيه فقط..
 صورة فوتوغرافية مهَتئة تعرض ألول مرة تظهر فيها أمك مبتسمة وعىل وجههاأمارات السعادة ..السعر :فقط  3آالف جنيه..
 زجاجة عطر كاملة من العطر املفضل الذي كانت تضعه والدتك ،ومفاجأة العرض:الكمون والبقدونس والبصل الذين كانوا يل ّطخون مالبسها يف العادة،
أضفنا عليه رائحة ّ
السعر :فقط  4آالف جنيه..
 حم ّفز عصبي يؤدي إىل احتاملية  %40بأن حتلم بأحد والديك يف املنام يف خالل أسبوع ،السعر 300 :جنيه للكبسولة الواحدة..
 صندوق عتيق مهَتئ به جمموعة من (الكراكيب) عديمة النفع كانت ملكًا ألمك،ونسيت أنت كل يشء عنها منذ زمن ..السعر 2000 :جنيه فقط..

ملحوظة :عروض الرشكة خاصة فقط بمن فقدوا والدهيم ،فإن رشكتنا تعلم أهنم فقط
من سيقدّ رون بضائعنا!..
من جديد :ب ّرمها قبل أن تندم!..
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تتنافس الدول عىل تنظيم املونديال ،ألسباب كثرية لعل من أكربها االنتعاش
االقتصادي [السياحي غال ًبا]ً ،
مثال دخل الربازيل من مونديال – 2014آخر مونديال تم
تنظيمه حتى وقت كتابة الكتاب -حوايل  11مليار دوالر من  600ألف سائح خارجي،
و 3ماليني سائح داخيل ،فرصة العمر هي إ ًذا بالنسبة للربازيل..
لكن السعودية ً
مثال وألهنا متتاز بميزة دائمة وهي البيت احلرام ،يبلغ عائدها املادي من
رحالت احلج والعمرة يف عام واحد فقط حوايل  16.5مليار دوالر ،من  12مليون زائر
يف العام ،وهذا كل عام باملناسبة ..هذا غري دخلها من النفط ،وهو حوايل  336مليار دوالر
يف عام واحد فقط ،يعني تقري ًبا تريليون ريال وأكثر ..وماذا عن مستقبلها االقتصادي؟
متلك واحدً ا من أكرب احتياطي النفط يف العامل ،باإلضافة إىل كميات كبرية من اليورانيوم
حتى يستمر اقتصادها عىل خري حني يتحول العامل إىل الطاقة النووية..
ييَ يَ َ َ
نُأ ْسكنتُُ ِمنُ
ذكرت هذا ملعرفة ماذا فعلته دعوة إبراهيم عليه السالم ملا قال﴿ :ربنآُ ِإ ُ
ُ
َ
َ ْ َ
ْ ي ََ َ ْ َْ َْ َ ً
َ
كُالْم َ
نُ ي
اسُ
ال ِ ُ
لُأفئِ ُد ُةُ يم َُ
واُالصَل ُةُفاجع ُ
ح يرمُُِ َر يبناُ َِل ِقيم ُ
ندُبَي ِت ُ
يُ ِذُُّ َز ْرعُُِ ِع ُ
تُبِ َوا ُِدَُ ْ ُِ
ذ ير يي ِ ُ
َ ي
َْ َ َْ ْ َ ْ ْ
ْ
َ
ات ُل َعله ُْم ُيَشكرون﴾ ..فقد كانت مكة وما حوهلا واد ًيا
ن ُاثلي َم َر ِ ُ
ارزِه ُْم ُ يم َُ
ُّ ُإَِل ِه ُم ُو
ته ِو ُ

قح ًطا ال زرع فيها وال ثمر ،ولكن اهلل أجاب دعوة عبده فساق إليها أموال وثمرات العامل
ي َ ْ ْ ً
َ َ ْ َ ي يَ ْ َ َ ً ً ْ َ َ َ
يَ يَ
قاُ ِمنُلنا﴾..
كَُش ُِءُ ِرز ُ
بُ ِإَلْ ُِهُث َم َراتُُ ُِ
ناَُي ُ
ماُآ ِم ُ
كنُله ُمُحر ُ
كله﴿ :أول ُمُنم ِ
هذه آثار دعوة واحدة !..من ذا الذي يعجز عن دعوة واحدة..؟!
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عندما جتد ا ُملق رعد عىل كرسيه املتحرك جياهد كي يصل إىل قلم أوقعه عىل األرض ،وال
يستطيع ،بينام أنت تفكر أن القلم قريب منه جدً ا ،وبينه وبني ذراعه ذراع ،ومع ذلك ال يقدر
عىل الوصول له ،حينها تفطن إىل معنى من معاين العجز !..ليس العجز أن تعجز عن
الوصول للشمس ،ولكن أن تعجز عن الوصول ليشء يسري عليك جدً ا أن تصل إليه.
وحني جتد من له ابن قد أرسته حفنة من (البودرة) ،ويشعر أن فلذة كبده الذي هو رأس
ماله يف هذه احلياة والذي أنفق ما مىض من عمره يف صناعته ،يضيع من بني يديه ،حينها
تدرك معنى آخر من معاين العجز !..ليس العجز أن تعجز عن يشء قليل األمهية والقيمة
بالنسبة لك ،ولكن العجز ً
فعال أن تعجز عن قمة أولوياتك وأقىص أمانيك.
صغريا يبكي بسبب ذبابة تقف عىل حاجبه ،وتأبى أن تَتكه ينام يف
وبينام تراقب رضي ًعا
ً
مهه ،حينها تقف عىل معنى آخر من معاين
سالم ،بينام تلوحية يسرية بيدك تكفي إلراحته من ّ
العجز !..فليس العجز هو أن تعجز عن رفع األطنان ،ولكن أن تعجز عن يشء حيتاج منك
إىل أقل اجلهد وأيرس القوى.
لعلمت أن أعجز الناس من يعجز عن يشء
فلو مجعت ماسبق من تلك املعاين الثالثة،
ر
يسريا جدً ا عليه حتقيقه ..من يعجز عن يشء حيقق به كل آماله
قد ضمن اهلل له نتائجه ،فصار ً
وأولوياته يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ..من يعجز عن يشء ال حيتاج منه إال لثوان قليلة،
وقلب خملص ،ومتتمة لسان!..
أو كام قال النبي ﷺ " :رأ ْع رج ُز الناس رم ْن رع رج رز رعن الدر رعاء"!..
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األزمة االقتصادية الراهنة هي عدو الشخص القلوق بطبعه مثيل !..أسري يف الشارع
أتأمل يف عدد املحالت التجارية املفتوحة تنافس بعضها البعض ،واألطباء الذين يتخرج
منهم كل عام اآلالف ليحاولوا حرش أنفسهم وسط األطباء القدامى بعياداهتم اجلديدة!..
أقول يف نفيس :ومن يضمن لكل هؤالء النجاح..؟!
دائام تقلقني ،واملثري للسخرية أن احلياة الدنيا كلها منافسات ،املوارد تبدو من
املنافسات ً
املتسولة ً
أصال ،القليل من األخالء
حولنا حمدودة للغاية ،القليل من فرص العمل يف الدولة
ّ
األوفياء ،القليل من رشكاء احلياة لطيفي املعرش صاحلي الديانة ..القليل من الفرص ،تعني
غال ًبا الكثري من احلرسات!..
ولكن مما علمني الطب أن هذا القلق ال مربر له !..فخاليا جسدك ال تعيش عىل هذا
التنافس املقلق ،فكل ما حتتاجه حتصل عليه متا ًما ..لديك ً
مثال مريض أنيميا الفول الذي
نقصا يف إنزيم (خمتزل اجللوكوز ساديس الفوسفات)  G6PDوالذي ال يمكنه
يملك ً
بسبب ذلك أن يتناول أي عوامل مؤكسدة ..ولكن من ضمن العوامل املؤكسدة هي
األدوية املضادة للمالريا ،فامذا سيحدث لو أصيب هذا املريض باملالريا؟! احلقيقة أنه ال
داعي للقلق ألن دودة املالريا ال يمكنها النجاة يف جسد العائل بدون دورة أيضية معينة
تدعى Pentose Shunt :والتي ال تتم بدون إنزيم  G6PDنفسه !..أي أن دودة املالريا
تدخل إىل جسد ذلك الذي ال يستطيع تناول عالجها فتموت من تلقاء نفسها!..
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هرمون الكالسيتونني  Calcitoninيضمن لكل عظمة يف جسدك أال تُظ رلم وتُس رلب
ما حتتاجه من الكالسيوم ..وال ُقطر املناسب لألناببيب الطحالية Splenic Tubercles
حيافظ عىل حق خاليا الدم صغرية السن الشابة يف احلياة ،فال تتكرس إال اخلاليا العجوز
ذات األربعة أشهر من العمر ..بينام ال يمكن أن تتذ ّمر خاليا خمك من كثرة األعباء ألهنا
األوفر ح ًظا بحصوهلا عىل مخس الدورة الدموية بالكامل..
هذا هو عدل اهلل عز وجل وإنصافه ..فال يوجد داعي للقلق!..
ولكن هل شعرت يو ًما بشعور املدلل ،حني يكرمه أحدهم بأكثر ما حيتاج ،أكثر من
احلد الذي يتوقف عنده قلقه ،يتخطاه إىل ذلك احلد الذي جيعله يف أمان واطمئنان
كاملني !..إن كبدك الذي يعمل بـ  %20من طاقته ،ويراقب يف كل يوم خمزونه االحتياطي
ْ
رباعي األمخاس ،يشعر هبذا التدليل !..كليتاك التي تعمل بدالل واسَتخاء وهي تعلم أن
نصف كلية واحدة قادرة عىل الوفاء باحتياجاتك ،تشعر هبذا التدليل!..
َْ
َْ ْ َ ْ
َ َ
ان﴾ فقال:
اْلح َس ُِ
ُو
ل
د
ع
ال
ُب
ر
م
ِ ِ
عيل ريض اهلل عنه عن قول اهلل تعاىلِ ﴿ :إن ُال ُيأ ِ
ُسئ رل ر

التفضل ..نعم عدل اهلل رائع ،وأروع منه حني تذوق
العدل :اإلنصاف ،واإلحسان:
ّ
إحسانه !..ملا يتفضل عليك بأكثر من حاجتك ،ملا تصيبك عطاياه دون أن حتتسب ،ملا تُفاجأ
بخريات إضافية ،بينام أنت مازلت يف خرياته القديمة!..

فال ّ
أقل من أن نحاول أن نقوم باملثل يف عبادتنا ومعامالتنا مع الناس ،أال نتوقف عند
َ
َ
َ
يَ َ َ
ْ
ْ
ك﴾..
ما أوجبه اهلل علينا ،ونتخطاه إىل اإلحسانَ ﴿ !..وأح ِسنُك َماُأح َس َنُاللُإَِلْ ُ
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بكاء الطفل الرضيع أمر يبعث عىل القلق والتوتر ويثري العاطفة بشدة ،أنت ال حتب هلذا
الكائن اللطيف أن يتأمل ..وبرغم ذلك فإن بكاءه من ألذ ما قد تسمعه يف حلظة الوالدة ،حني
يصافح بوجهه الصغري دنيانا األصغر منه  ،وحني يبدأ بأنفاس متالحقة ورصخات مرتابة
رحلة حياته األشد تالح ًقا وارتيا ًبا ..بكاؤه يف تلك اللحظات هو الطبيعة التي ال طبيعة
غريها ،ونزوله من الرحم هاد ًئا يدل عىل مشكلة يف تنفسه!..
ومنظر الدماء أمر خميف ويثري يف النفس الرهبة واالرتياع ،ولكن حدثني ماذا سيكون
غائرا ثم مل تر نقطة واحدة من الدماء..؟ حينها سيكون
شعورك لو جرحت إصبعك ً
جرحا ً
األمر أشد رهبة وخو ًفا بام ال يقاس ..من املفَتض أن تنزل الدماء وإال كان هذا معناه خلل
غري طبيعي يف شعرياتك الدموية أو صفائحك البالزمية!..
واألمل احلارق املستفز الذي يعكر مزاج يومك بعدما ختطو بقدمك عىل مسامر صغري
مزعجا يتمثل أنك يف مرحلة
ربا
ً
مشاكس هو األصل ..لو مل تشعر هبذا األمل لكان هذا خ ً
متقدمة من مرض السكر أو أنك مصاب باجلذام ً
مثال ال قدر اهلل!..
يف سنن احلياة القدرية نتفهم وندرك أن أذى األمل قد يعني أحيانا شذى األمل ،وأنه
بالعناء قد يقوى الرجاء ،وأننا قد نستدل عىل قدوم اليرس بام نالقيه من العرس ،وأننا قد
نحسب الرش يف حادثة قدرها اهلل للخري ،وأننا ال نعلم شيئا إال ما يرينا اهلل إياه ،وأنه َ
﴿ماُ
ً
َ
َ َ ْ َ ََ ْ ْ ْ َ َْ َْ
ل
َ
َش ُِءُ َعل ٌ
لُ َ ْ
يم﴾..
اللُبِك ُ
اللُيه ُِدُقلبَهُُ َو ُ
نُبِ ُِ
نُيؤ ِم ُ
اللُوم ُ
نُ ُِ
لُبِ ِإذ ُِ
نُم ِصيب ُِةُإِ ُ
ابُ ِم ُْ
أ َص َ ُ
ِ
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سنن احلياة القدرية ختربنا أن علينا أال نتوقف مع صورة األمل الظاهرية وننسى الرمحة
املختبئة بداخله ،ختربنا أن علينا أن ننصت جيدً ا لصوت العربة املصاحب ألصوات رع ررباتنا،
ختربنا أن علينا أال ننسى أن كل هذا قد ُأنزل بعلم اهلل .فعدين أال تنسى هذا!..
هل تذكر يا صاحبي يوم كذا وكذا حني استيأست؟ حني ظننت أن هذا عىل األرجح
آخر يوم تريده من احلياة؟ حني كنت تتساءل يف تعجب :وهل سيأيت عيل يوم أبتسم فيه من
جديد؟ حني كنت ترمق كل من يطمئنك بأن الغمة سوف تنكشف بنظرات الكراهية
والتكذيب؟ أتذكر هذه األيام؟ لقد انتهت يا صاحبي ،عدين أال تنسى هذا!..
عدين باهلل عليك !..عدين أن تكون ً
شاكرا حاف ًظا جلميل صنع اهلل فيك،
عادال ُمنص ًفا
ً
عدين أنك لن تكون صاحب ذاكرة متحيزة ناقمة ال يعلق هبا إال مواضع األمل واحلزن وتطرد
منها عامدً ا كل يشء لطيف  ..عدين أال تتذكر املرات التي دعوت اهلل فيها فلم جتد اإلجابة
العاجلة وتنسى كل تلك املرات التي وجدت إجابة دعائك أرسع مما ظننت ..عدين أال تنظر
إىل من حولك نظرة من يقول :يا ليتني كنت مثلهم ،ثم ال تنصت السمع ألصوات نظراهتم
املصوبة إىل بعض نعمك اخلفية وهم يقولون :ويا ليتنا كنا مثله..
َ َ َ
َ
َ
َ
ْ
ونُ*ُ َو ِإنُ
نُ ِعبَا ِدهُُِ ِإذاُه ُْمُي َ ْستَب ِش ُ
ابُبِ ُِهُ َمنُيَشاءُ ِم ُْ
مثلام قال اهلل عز وجل﴿ :ف ِإذاُأ َص َ ُ
َ َ
َْ َ َََ َ
َ َ ْ َ َ
َ
َ
ارُ َر ْ َ
الل﴾..
تُ ُ
ْح ِ ُ
لُآث ُِ
يُ*ُفانظ ُرُإِ ُ
ن ُلُ َعليْ ِهمُ لمنُِبْ ِل ُِهُلمبْ ِل ِس ُ
لُأنُي
َكنواُ ِمنُِب ُِ
فحني تأتيك البرشى بعد اإلياس ،فعليك أن تنظر حينها إىل آثار رمحة اهلل ..
عدين يا صاحبي أال تنسى أنك رأيت يو ًما آثار رمحة اهلل!..
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منذ أن كنّا يف الثانوية العامة ونحن نقنع أنفسنا أن القادم أفضل وأننا اآلن يف عنق
الزجاجة ،ثم كربنا وأدركنا كام يقول د .أمحد خالد توفيق أن هذه أنبوبة اختبار وليست
زجاجة أبدً ا !..فأنت بعد الليايل الطويلة يف االستذكار اجلاد تدخل الكلية التي تريدها
أخريا ،فَتاقب األيام الباقية عىل اخلالص منها ،وبعد أن تنتهي منها بالفعل تفاجئك فَتة
ً
االمتياز ،وهي أوىل خطوات دخولك إىل عامل العمل احلكومي الرحب ،حيث تكتشف
حقيقة أن (إمضاء احلضور واالنرصاف) هو ليس ً
ذهب إليه!..
فعال ُيقام به ولكن مكان ُي ر
إحساسك بذاتك مفقود متا ًما حيث تقوم يف عز الربد ال للعمل ولكن لوضع توقيعك
ً
حماوال أال تتقيأ وأنت تش ّم يف الصباح
التعيس يف ورقة أتعس أمام عيني موظف مكتئب!..
رائحة طهي (الكبد) الرشيرة القادمة من كافيَتيا املستشفى ..ملاذا يسمحون ألناس يأكلون
صباحا بالدخول حلرم املستشفى..؟!
شطائر الكبد يف التاسعة
ً
بعدها تبدأ فَتة (التكليف اإلجباري) يف الوحدة الصحية التي تذهب فيها إىل عملك
التدرج الوظيفي وتنطلق يف رحلة عملك الروتينية
راك ًبا محارة صغرية متسخة !..ثم تبدأ يف ّ
اململة ،يتحول يومك إىل رحلة شاقة هتدف إىل الوصول للفراش ً
ليال ..وعندما تصل
تتساءل يف تعجب عن السبب الذي قد يدفعك إىل القيام ثاني ًة..؟!
تتزوج غال ًبا من كائن جمهول متا ًما بالنسبة إليك ،ولربام تكتشف أنه كائن جمنون كذلك،
تشف غامض!..
تنظر إىل الكبار نظرة رعب واستعطاف للمساعدة فيبتسمون يف
ي
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صغريا حتبه يف البداية ،رسعان ما ترجع عن رأيك حني يكرب ً
تنجب ً
قليال ويتحول
طفال
ً
إىل آلة حمطمة لكل ما هو مجيل يف احلياة بصوت رصاخه املزعج ..وبعد أن يكرب أكثر جيعلك
متر معه بكل األطوار التي كرهتها يف حياتك ثاني ًة :املدرسة ثم جحيم الثانوية ثم الكلية
والعمل والزواج ..وعندما يستقل أبناؤك بحياهتم ،تكون هي اللحظة التي تفر فيها من
متاعب احلياة لتقع يف أحضان رسطان الربوستاتا وضيق الرشايني التاج ّية!..
أنت قد اخَتت لنفسك عذاهبا لو كنت تنوي أن تكون هذه هي حياتك !..جمموعة من
عام يكفل لك املزيد من العيش،
املراحل املؤملة التي تنتظر هنايتها ،تعيش يف بحث مستمر ّ
وكأنك يف حلقة مفرغة ودائرة ال هنائية.
بينام اهلل عز وجل قد دعانا أن نكون أكثر عقالن ّية ،أن ندرك أننا أتينا هلدف أعظم من
ذلك ..وأنه ليس ألحدنا من هذه الدنيا إال ما أكل فأفنى ،و رلب رس فأبىل ،وتصدق فأبقى..
وأن تكون يف الدنيا كعابر سبيل يوشك أن يرحل عنها ،وأنه ال عيش إال عيش اآلخرة ،وأنه
من أرادها وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فاهلل حيييه حيا ًة طيبة سعيدة ويوم القيامة هو أسعد،
وأنه من كان يف هذه الدنيا أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل ً
سبيال!..
والتحول
متكافئني إطال ًقا ،فالدنيا التي نحيا فيها رسيعة الفناء
هذان خياران غري
ّ
ْ
ََ ََ ْ
ْ َ َْ ْ
اُمثلُاْلَيَا ِةُالنيَاُك َماء ُُِأن َزلَاهُ
والتغري ،وهي قط ًعا ال تستحق !..مثلام قال اهلل تعاىلِ ﴿ :إنم
ّ
َ َْ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ
ْ َْ
َ
َ
ْ
م َنُ َ
اختَل َطُب ِه َُنبَاتُاْلر ِضُ ِمماُيأكل َ
ُالاسُواْلنعامُحَّتُ ِإذاُأخذ ِتُاْلرضُ
الس َماءُِف
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ َ ْ َ
َ
ْ َ ً َ َ َ
َ َ َََ ْ ََ
ون َ
ج َعل ُناهاُ
ُعليْ َها ُأتاها ُأمرنا َُلَْل ُأو ُنهارا ُف
ُوظ َن ُأهل َها ُأنه ْم ُقا ِدر
زخرفها ُوازينت
َ
َ َ َ َ ل ْ
َ َ َ َ َ
َ ً ََْ َْ َْ َ ْ ْ
ُاْليَ
اتُ ِلق ْومِ ُيتَفكرون﴾!..
ل
ص
ف
ُن
ك
ل
ذ
ُك
س
م
ح ِص ُ
ِ
ِ
يداُكأنُلمُتغنُبِاْل ِ
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أتعلمون..؟
أفكر يف أننا نثق يف أمور غريبة ال تستحق الثقة !..
يمر عليها منذ عدة
نثق يف ذاكرة ذلك الطبيب الباطني أن يتذكر معلومات طبية لربام مل ّ
سنوات ..أن يتذكر العالج املناسب حلالتنا وأال خيتلط يف ذهنه بـ"سيانيد البوتاسيوم" عىل
سبيل السهو..
قد كانت ذاكرته وخربته العلمية وتعابري وجهه التي تدل عىل منتهى احلكمة والرضا
الكامل عن النفس يكفون من وجهة نظرنا أن نس ّلم له مستقبل غدتنا الدرق ّية !..
نثق بعدها يف خطه الذي يشبه تعاويذ سحرة الويكا بأن يقرأه بشكل صحيح ذلك
الصيديل ..ولربام مل يكن الصيديل موجو ًدا واعتمد عىل "سيد شحاتة" العامل الشاب الذي
يفكر يف زواجه وأمه املريضة وصاحبه "متويل" الذي يدينه بعدة مئات من اجلنيهات ..ومن
جديد نحن نس ّلم مستقبل كليتنا إىل عقل "سيد شحاتة" وقدرته عىل الَتكيز!..
نثق يف حمركات الطائرة االثنني وهي تطري بنا عىل ارتفاع عدة كيلومَتات فوق سطح
نتعرف عىل الذبحة القلبية
البحر ..لو قرر أحدمها أن يداعبنا بامس كهربائي لوجدنا أنفسنا ّ
يف عز شبابنا حتى لو نجت الطائرة بعد ذلك !..
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نثق يف مكابح السيارة التي نقودها برسعة  140اعتام ًدا عىل سالسة الطريق الرسيع مع
تأكيدات من "حسني" بأنه ال يوجد رادار..
ليام غري متآكل
نثق أنه يف اللحظة التي سنحتاج فيها إىل ضغط املكابح أن نجد "التيل" س ً
من كثرة االستخدام ،أن نجد (زيت الفرامل) يف ماكنه بدون ترسيب ،أن نجد (ديسك
ً
متحمال لالحتكاك املبارش مع احلديد..
الفرامل)
إن مصري ذلك احلضن الغايل مع تلك الشاحنة العمالقة يعتمد عىل كل هذه الثقة
العمياء!..
نثق يف أشياء غريبة..
غري مرئية ،غري ملموسةَُ،يُواضحةَُ،يُمعتَمدُعليهاُِفُالواقعُ ..
ً
ً
واحدةُبأنُماُيدبرهُ
ُ
مرةُ
بُمنُأحدناُُ-وْجيعناُكذلكُ-أنُيثقُولوُ ُ
ومعُذلكُلوُط ِل َ ُ

الُلاُِفُاِلفاءُأفضلُمماُنتمناهُْلنفسناُ ..

ي
تقديرُمنُاْلميلُاللطيفُ ..
ٌُ
املخفيةُهوُ
أنُماُينتظرناُِفُتلكُالكواليسُ
أنُالَُيبُلاُاِليَُعُعكسُماُقدُيبدوُلاُمنُأولُوهلةُ ..
ب ُمن ُأحدنا ُذلك ُلربما ُوجد ُصعوبة ُِف ُاثلقة ُبهذا ُاملوعود ُفقط ُْلنه ُلُ
ُلو ُط ِل َ ُ

(يراه)ُ ُ!..

َ َ
بُ َ
العالَم َ
ي﴾!!..
﴿ف َماُظنك ُْمُبِ َر ل ُ
ِ

217

بعد أن متت إبادة معظم السكان األصليني ألمريكا املعروفني باهلنود احلمر ،وبعد بضعة
أخريا يف  2010بـ (االعتذار) عن تلك
مئات من السنني ،قامت حكومة الواليات املتحدة ً
حمشورا يف
األفعال العنيفة والتهميش والعنرصية ،ولكن احلقيقة أن هذا االعتذار جاء
ً
الصفحة رقم  45من مرشوع قانون مكون من  67صفحة !..أظن أن االعتذار هو أشد
وقاحة من اجلرائم نفسها!..
لريام كان هناك اعتذار أوقح من ذلك حيث قام اثنان برفع فيديو عىل االنَتنت يقومان
ثم قاما
فيه بفصل رأس شخص ما ،ولكن تبني بعد ذلك أنه كان الشخص اخلطأ !..من ّ
بعمل فيديو آخر يعتذران فيه عن ذلك اخلطأ غري املقصود ،ويطلبان املساحمة والتفهم من
أهل املقتول!..
غري أن هذا ال يعد شي ًئا أمام اعتذار (توين بلري) الذي كان رئيس وزراء بريطانيا أيام
احلرب األمريكية الربيطانية عىل العراق ،وبعد أن تسبب بقتل مليون عراقي عىل األقل
بسبب احلرب وتداعياهتا وبناء عىل معلومة خاطئة ا ّدعوها بشأن أسلحة العراق النووية،
خرج توين بلري بعدها بسنني ليعلن أنه (آسف) عىل ذلك ..باملناسبة هو كان يتأسف عىل
قتىل الربيطانيني يف احلرب طب ًعا وليس بقية البرش ال سمح اهلل..
دائام
تذكرا ً
هناك نوع أكيد من الصفاقة يف بعض االعتذار ،بالنسبة يل كإنسان فسأظل م ً
ألشياء هي أكرب بكثري من كلمة (آسف) مهام كان صدقها البادي ،هذا ال عالقة له بقلبي
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األسود ،ولكن ألن مقدريت عىل الغفران والتسامح حمدودة كمحدودية حكمتي ومجايل
وقدريت العضلية !..ال تتعامل معي كإنسان ناقص ،ثم ملا ختطئ ترجو مني عف ًوا ً
كامال..
احلذر يف معاملة الناس أمر له كبري األمهية إذن ،فأنت ال تعرف ما هو الذي سيكون أكرب
من الالزم بالنسبة له !..ال تعرف ما اخلطأ الذي سوف يتعدى بقيمته قمية اعتذارك
الالحق ،ال تعرف .. How much is too much
من حسن احلظ أن إهلنا الذي يف السامء ليس برش ًيا وال حيمل من صفاتنا املحدودة شي ًئا،
بالنسبة لإلله ال توجد حدود للخطأ املتبوع بالتوبة ألنه ال يوجد حدود للغفران!..
إن قدرة اهلل عىل التجاوز عن السيئات غري هنائية ،وكأي يشء غري هنائي )(Infinity
ال نستوعبه بسهولة..
اهلل يقول لك بوضوح ويف عرشات اآليات القرآنية :أنا أغفر كل يشء ،أنا لست كالبرش
الذي تراهم حولك ،فقط اعتذر عن هذا اخلطأ أو ذاك ،استغفرين من هذه املصيبة أو تلك،
اندم عىل سابق أفعالك ،احزن عىل ما سبق وفرطت فيه ،اطلب مني أن أعفو عنك ،سوف
أفعل ،سوف أساحمك ،ال تقلق من حمدودية مغفريت بعد ذلك!..
أتعلمون ما املخيف والعجيب يف كل ذلك؟
أننا مجي ًعا نعلم هذا..
فقط نحن ال نريد أن نعتذر!..
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من الصعب حتديد ما هو أبلغ ما قاله شعراء العرب ،عىل أن مع ّلقة امرؤ القيس من
ضمن ّ
املرشحات لذلك بالتأكيد ،تلك التي تبدأ بالبيت الشهري:
فحومل...
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ...بسقط اللوى بني الدخول ْ
هذا رجل قد هام ح ًبا بحبيبته ،بمنطق :إذا كان حيفظ العنوان التفصييل للبيت الذي
كانت تسكنه ،فام بالك بام هو أهم من ذلك وأعظم..؟!
حيرض الدكتوراه يف لبن
يشيع هذا املنطق لدينا ويعرفه كل واحد منّا حني يقال له( :فالن ّ
العصفور) ..فام دام يعرف يف لبن العصفور فال بد أنه يعرف إذن كل يشء!..
حني حيدثنا القرآن عن مثل هذه األجزاء الصغرية فإنه ال شك يَتك املجال خليالنا
البرشي –وما أوسع اخليال– لتخ ّيل ما أكرب منه من األجزاء ..وما خفي كان أعظم..
ْ
ََ َ َ َ
ُوه َو َ
ال َهار َ
ك َن ُِف ُاللَيْل َ
ُو َ
ً
ُالس ِميع ُال َع ِليم﴾..
مثال يقول اهلل جل جالله﴿ :وَل ُماُس
ِ
ِ
ِ

يوجه فكرك إىل ملك اهلل وإحاطته بتلك األشياء الساكنة اخلفية الصغرية يف الليل،
وهو هنا ّ
مثل دبيب أقدام النمل عىل رمال الصحراء ،أو حفيف أوراق الشجر اليابس يف غابة مهملة
عىل حدود سيربيا..
فام بالك بإحاطته بام يتحرك يف وضح النهار ،بام هو أظهر ألعيننا ووعينا..؟!
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َْ َ ْ َ َ َ َ َ
اَُْرج ُ ِم ْن َُث َم َراتُ ِم ْن ُأَ ْك َما ِم َه َ
اُو َماُ
ويقول اهلل عز وجل﴿ :إَِل ِه ُيرد ُ ِعلمُ ُالساع ِة ُوم
ِ
ْ َْ ََ َ َ َ
ْ
َْ
عام هو أكرب من ذلك ،تقلبات
َت ِمل ُ ِمن ُأنث ُول ُتضع ُ ِإل ُبِ ِعل ِم ِه﴾ ..حينها ال تتساءل ّ
األمم ،ونزوات األفراد ،وغلبات الشهوات ،وترضعات الليل ..كل ذلك كان أظهر

وأسهل يف أن يعلمه اهلل عز وجل من علمه لتلك الثمرات التي خترج من قرشهتا..
َ ل
يُ
ويف جمال اإلنعام والفضل
ّ
والتكرم من اخلالق ،فحني تسمع قول اهلل عز وجل﴿ :واَل ِ
َ َْ
ون﴾ ..تفكر يف كرم اهلل سبحانه وتعاىل الذي يذكرك بفضله يف خلق هذا النبات
والزيت ِ
البسيط وتلك الفاكهة الصغرية حلوة املذاق والتي لو مل تكن موجودة ملا أ ّثر ذلك عىل

من اهلل عليك هبا ألنه هو األكرم الذي يعطي
حياتك املادية وال وجودك يف يشء ..ولكن ّ
بسبب وبال سبب ،يعطي من يستحق ومن ال يستحق ،يعطيك ما حتتاجه وما ال حتتاجه!..
حينها تتذكر كرم اهلل عز وجل يف ما هو أكرب من التني ومن الزيتون ..وهذا كثري ال حيىص!..
أجزاء صغرية ذكرك اهلل عز وجل هبا يف ما يتعلق بصفاته ،حلمه وعلمه وقدرته وإحاطته
وملكه وكرمه ورمحته ،كل هذه الصفات العىل ال تُكال عند اهلل عز وجل باملكاييل الضخمة
املض ّيعة للمواقف الصغرية !..ولكن تُكال بالذرة !..ينبهك القرآن إىل أنك سوف ترى يف
حياتك ربوبية اهلل عز وجل يف األجزاء الصغرية لتنظر إىل الصورة األكرب واألشمل من باب
األوىل ،حينها يصل لك اجلواب يف نفسك بشكل أضخم بكثري مما قيل يف اللفظ بالفعل!..
ظاهرا عىل هذه اآلية أو
وتصل إىل اجلواب عن تساؤالتك بشكل أوضح مما كان يبدو
ً
تلك!..
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يف أحد املطاعم الفاخرة طلبت طب ًقا بسي ًطا من حساء العدس  ،فأشار يل النادل إىل قدر
عدس عمالق يف جانب املطعم حيث من املفَتض أن أساعد نفيس بنفيس وأذهب إليه
الرقي أن تقوم لتحرض
ألغَتف منه ما أريد ،هذه من التغريات احلضارية األخرية ،صار من
ّ
طبقك و (هتلهط) منه عىل نفسك وأنت سائر به !..أين العرص الفكتوري اجلميل الذي كان
النادل فيه يساعدك عىل اجللوس وهو يؤكد لك أهنا (سعيدة مبارك)..؟!
أيضا اخَتع اإلنسان احلديث رحالت (سافاري) ،دعنا نستمتع ق ً
ليال
بنفس الطريقة ً
ربي ونصطاد األسامك !..دعنا
بتسلق اجلبل وركوب اجلمل ،ونقطف بعض التوت ال ّ
نتجاهل حقيقة أن السبب الوحيد الذي جيعلنا نستمتع هبذا هو أننا اشتقنا إىل احلياة البدائية
التي حجبناها نحن عن أنفسنا بكل هذه املربعات اخلرسانية.
كثريا ولكنها آذتنا بأن أخفت عنا أصول كل يشء ،حتى
عملية التمدّ ن هذه ساعدتنا ً
صار عليك من العسري أن تتذكر بأن حياتك بأكملها تعتمد عىل قطرات املاء املتساقطة!..
فسواء كنت ترشب ماءك من صنبور بيتكم أو كنت ترشبه من زجاجة مياه معدنية ،ففي
كل األحوال أنت ال ترشب إال ماء املطر !..فمنبع هنر النيل عبارة عن بحرية فيكتوريا
العمالقة التي تتكون من األمطار االستوائية الغزيرة ،وبنفس الطريقة التي ينبع هبا هنر
األمازون من األمطار املتساقطة عىل جبال اإلنديز ..وتدّ عي رشكات املياه املعدنية أهنا
استخلصت ماءها من اآلبار العميقة وليس من (الَتعة) أمام مصنعهم ،وعىل فرض أننا
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أيضا ليست إال جتمعات األمطار التي تساقطت فوق حيوان املاموث
صدقناهم فمياه اآلبار ً
من آالف السنني!..
أنت تشَتي عشاءك من البقالة يف صورة معلبات الفول واجلبن الرومي ورشائح
البطاطس ،ولكنك مل تكن لتنعم هبذا العشاء لوال املطر الذي أنبت البطاطس والفول
والعشب الذي تغذت عليه أنثى البقر التي تأكل لبنها يف صورة قطعة جبن رومية صفراء.
أيضا عن قميصك الذي تلبسه وسواء كان من الكتّان املزروع أو من
ماء املطر مسئول ً
يكون أجزاء رسيرك
الصوف املأخوذ من خروف مل يكن ليحيا لواله ..وعن اخلشب الذي ّ
أو مقعدك الذي جتلس عليه اآلن ..بل وحتى عن الوقود الذي يمأل خزان سيارتك ،فام هو
أيضا حتيا بامء املطر!..
إال زواحف عمالقة مدفونة منذ ماليني السنني كانت يف شباهبا ً
إهنا القوة التي أودعها اهلل عز وجل يف قطرات بسيطة وأخربنا عن هذا الرس العجيب:
َ َ َ ْ َ َ ْ َ يَ َ ْ َ
ُِح﴾ ..إنه اخليط الذي يربط عرائس املاريونيت املغرورة التي
َُشء ِيُ
﴿وجعلناُ ِمنُالماءُك
تدعي أهنا كائنات ذكيّة قادرة عىل غزو الكون ..إنه دليل الرمحة الذي مل يقطعه اهلل عنا منذ

خلقنا برغم كل ما نقوم به من إمعان يف الفساد يف األرض ..إنه برهان الفقر والضعف ،إنه
دليل العجز واحلاجة ،إنه التذكري لنا بأننا وبرغم شهادات الـ  MITومصانع طوكيو
دائام يف حاجة إىل إمدادات السامء التي اختص اهلل وحده
وناطحات سحاب د ّ
يب ،سنظل ً
يَ يَ َ َ ْ يَ َ َ َ ي ْ َ َ
ث﴾!..
نلُالغيْ ُ
بعلمهاِ ﴿ :إنُاللُ ِعندهُ ِعلمُالساع ِةُوي ِ
إنه الدليل عىل أننا ال نملك شي ًئا ولكننا برغم ذلك ال نحتاج إال هلل!..
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ثم
تعلمون أن درجات شهادة الثانوية العامة حتدد الكلية التي تدخلها بعد ذلك ،ومن ّ
أيضا ..وقد كانت درجايت هي تقري ًبا درجة كلية الطب
أصدقاؤك وعملك ولربام زواجك ً
متا ًما ..وأتذكر أنه يف امتحان مادة اللغة األملانية كان هناك سؤال اختياري  MCQحللته
صحيحا ..
تبني أن حيل كان
ً
بأسلوب أقرب إىل الـ (حادي بادي) ثم ّ
أي أن كل حيايت يف هذه الكلية بأشخاص عرفتهم ومعلومات أثرت ّيف ومشاكل
اجتذبتني ومزايا اكتسبتها ،وكل حيايت بعد الكلية من طبيعة عميل وطبيعة أحالمي وطبيعة
عقدي النفسية ..كل هذا كان ليتغري فقط لو أن (سيدي حممد البغدادي) أوقعته األغنية يف
اختيار آخر!..
أحيان ًا يأخذين تفكريي إىل ما هو أبعد من هذا  ..فأنا أشعر أنني موجود ..موجود
بشدة !..لكن ماذا عن كل تلك املسارات التي أدت إىل التقاء أمي (من حمافظة الرشقية)
بأيب (من حمافظة الغربية)..؟ نحن نتحدث عن خليط من اجلينات من الرشق ومن الغرب
حرف ًيا ..ماذا لو كان قد تغري من هذه املسارات مسار واحد..؟!
وماذا عن تلك املسارات األخرى التي أدت بالتقائي بزوجتي؟ كل منا لديه حكاية
طريفة لذلك ،وهي تبدو طريفة فقط ألنه كان من املمكن جدً ا أال حتدث أو تتم !..وماذا
عن أصدقاء عمري الذين هم فقط أصدقاء عمري ألن مساراهتم الغامضة التقت بمسارايت
عىل مقاعد نفس الفصل املدريس..؟!
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ماليني االختيارات العشوائية واخلطوات العبثية ( كام قد تبدو لنا وهي ليست كذلك )
أ ّدت إىل تلك املجموعة املعقدة من االحتامالت التي أدعوها جماز ًا  :حيايت..
اهلم واحلزن ملا يقول ( :نراص ريتي ب ريد رك)!..
حينها أتذكر قول النبي ﷺ يف دعاء ّ
الناصية هي مقدمة الرأس ،أرشف ما باإلنسان ،واهلل عز وجل يقودها كام يشاء ويوجه
حتام،
أفعالنا حيث شاء !..فلو فهمت معنى الناصية جيدً ا لتوكلت عىل ذلك الذي يملكها ً
ي َ َ يَ ْ َ َ يَ َ ي َ َ ي ْ َ ْ َ يَ يَ َ ٌ
آخ ُذُ
ن ُداب ُِة ُإِ ُ
ِب ُوربِك ُم ُما ُ ِم ُ
الل ُر ِ ُ
َع ُ ُِ
ن ُتوَّكتُ ُ ُ
كام قال هود عليه السالم﴿ :إِ ِ ُ
ل ُه ُو ُ ِ
َ َ َ يَ َ ي َ
ِص ُ ْ َ
يم﴾..
ِبُ َ ُ
نُر ِ ُ
اصي ِتهاُ ِإ ُ
َعُ ِ َ ِ
بِن ِ
اطُمست ِق ِ
هلذا السبب إذن كان النبي ﷺ يتذكر مصري ناصية رأسه الذي هو بني يدي اهلل عز وجل
ملا يصاب باهلم واحلزن !..ثم كان يقول ﷺ بعدها يف نفس الدعاء  ( :رماض يف ُحك ُْم رك،
اؤ رك) ..فشعورك بحتمية القدر ليس كاف ًيا لالطمئنان وللتسليم (السعيد) له
رعدْ ل يف رق رض ُ
إال عندما جتمع إليه يقينًا بعدل ورمحة هذا القدر!..
فأخربين إذن حني تتمتم هبذه الكلامت " :الل ُهم إ ِّين رع ْبدُ رك ،ا ْب ُن رع ْبد رك ،ا ْب ُن رأ رمت رك،
اسم ُه رو رل رك رسم ْي رت به
نراص ريتي ب ريد رك ،رماض يف ُحك ُْم رك ،رعدْ ل يف رق رض ُ
اؤ رك ،رأ ْس رأ ُل رك بك ُِّل ْ
اس رت ْأ رث ْر رت به يف ع ْلم ا ْل رغ ْيب
رن ْف رس رك ،رأ ْو رأن رْز ْل رت ُه يف كتراب رك ،رأ ْو رعل ْم رت ُه رأ رحدً ا م ْن رخ ْلق رك ،رأو ْ
عنْدر رك ،رأ ْن ر ْجت رع رل ا ْل ُق ْر ر
مهي".
ُور رصدْ ري ،رو رج رال رء ُح ْزين ،رو رذ ره ر
آن ررب ر
اب ر ِّ
يع رق ْلبي ،رون ر
هم أو حزن ؟!
كيف يبقى بعدها يف قلبك أي ر
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الكوليسيتا لونجياريوالتا  Culiseta longiareolataهو كائن حقيقي متا ًما،
وبرغم أنه خيتلف عن صورة دراكيوال ذي العباءة احلمراء واألنياب البارزة إال أنه بالفعل
يعمل بشكل أسايس كمصاص دماء حمَتف ،يتغذى عىل السكر املوجود يف الدم ويعتمد
عىل بروتيناته لتغذية أطفاله ،ربام يكون أخطر وأذكى بكثري من دراكيوال إذ إنه رشه للغاية
يمتص كمية من الدماء تعادل تقري ًبا حجم جسده ،كام أنه مدرب عىل الوصول بأنيابه إىل
األوعية الدموية املبارشة للكائن احلي بعد أن حيقنه بامدة خمدرة من لعابه جتعله يستسلم متا ًما
هلذه األنياب املؤملة..
احتاملية تعرضك هلذا الكائن املرعب أكثر مما تظن ،يف الواقع غال ًبا قد امتص دماءك عدة
مرات يف هذه الليلة بالذات ،إذ إننا مجي ًعا نعرفه باسمه اآلخر :البعوضة أو الناموسة..
وبقدر ما أنا آسف لك هلذا (البلوت تويست) الرخيص الذي قمت به ،والذي كان عىل
األرجح متوق ًعا وغري بارع إىل هذا احلد ،إال أين أدعوك معي لوقوف وقفة تأمل مع هذه
القصة التي توضح لنا كيف حتول كائن خميف متا ًما يف صورته واسمه الالتيني املتحذلق
وصفاته املثرية للخيال ،إىل كائن تافه للغاية ال خياف منه أي أحد.
ثمة رجل حكيم قال مرة" :إذا كنت ترى أنك منعدم التأثري لضآلة حجمك عليك أن
ّ
حتاول أن تنام يف غرفة فيها بعوضة حائمة" ..وهو قول حكيم بالفعل فقط يف حالة مل يكن
معك مبيد حرشي أو كنت ال جتيد التصويب بكفك عىل املوجودات ..يف احلقيقة إن
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البعوضة مهام بلغ إزعاجها فهي غري مؤثرة ً
فعال بشكل كبري ألهنا هشة صغرية تافهة حقرية
بالنسبة إىل قوة اإلنسان احلقيقية..
مكربة كي تفهم
املجردة بدون أي عدسات ميكروسكوبية ّ
فقط عليك أن تنظر هلا بالعني ّ
هذا..
مثلام فعل العز بن عبد السالم حني دخل عىل السلطان الظامل املفَتي ينصحه ويزجره
وينهاه فلام تعجبوا ملاذا مل خيف منه ،قال هلم إنه ملا استشعر عظمة اهلل عز وجل صار السلطان
يف عينيه كالقط!..
لقد أزال موالنا العز -حني تذكر قوة ربه الكبري املتعال -كل العدسات امليكروسكوبية
املكربة من أمام عينيه ونظر إىل كائن الكوليسيتا بعينه املجردة ليكتشف أنه ليس أكثر من
ّ
َي َْ َ َ ََ
يَ َ
يَ
َلُ
جمرد بعوضة ..لقد فعل ما قاله اهلل عز وجل﴿ :إِن َما ُذ ِلكمُ ُالشيْ َطانُ َُي ِوفُ ُأو َِلاءهُ ُ ُف ُ
ََ
ْ َ َ
ونُإنُكنتمُ يم ْؤمن َ
ي﴾..
ِِ
َافوه ُمُوخاف ُِ ِ
وعضات الفقر وتأوهات القهر
انكسارات الفشل وعربات احلرسة وأنات املرض
ّ
وزالت اآلثام ،كل هذه جمرد بعوض يف حقيقته أحقر بكثري من أن ينال منا ح ًقا ..فقط
بعضا من دمائنا..
صورته خميفة ،عضته مؤملة ،أنيابه جتيد ح ًقا ما تفعله فتأخذ ً
ولكننا رسعان ما نفطن إىل أن ما ناله منا ليس إال يشء يسري يتناسب مع حجمه كونه
جمرد بعوضة يمكنك أن تقتلها (حرف ًيا) برضبة عىل قفاها!..
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