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أحمد طاهر الخطيب 

يوم اللطف العاملي
هل سمع أحد منكم عن 

يوم اللطف العاملي أو قرأ 
عنه؟ أعتقد أن الكثيرين 

وخصوصا في العالم 
العربي ال يعرفون هذا 

اليوم وال يعلمون ما هي 
رسالته، حتى أنا لم أكن 
أعلم شيئا عن هذا اليوم 
حتى قرأت عنه في بعض 

املجالت.
مت اإلعالن ألول مرة 

عن يوم اللطف العاملي 
في عام 1998 لتبدأ أول 
احتفالية في تاريخ 13 
نوفمبر 1998 ويهدف 
هذا اليوم إلى تشجيع 

الناس أي كانت دياناتهم 
أو جنسياتهم أو حتى 

ميولهم السياسية على 
القيام بأعمال لطيفة 

جتاه اآلخرين لتأصيل 
ثقافة مبنية على اللطف 

والتسامح واحلب.
ففي سنغافورة مثال يتم 
تقدمي الورود للناس في 

كل مكان، أما في كندا 
فيحتفلون بطريقة أخرى 
بإقامة احتفالية موسيقية 
بهذه املناسبة، وفي بعض 
الدول يقام نشاط خاص 

في املدارس بهذه املناسبة 
لزرع املودة واأللفة بني 
التالميذ واملدرسني وكل 
من يعمل داخل أسوار 

املدرسة.
ليس املهم شكل أو 

طريقة االحتفال إمنا املهم 
املضمون والغاية من هذا 
االحتفال وهو نشر فكرة 

التعامل بلطف واحترام 
مع اآلخرين مهما كانت 
مكانتهم االجتماعية أو 

العملية أو العلمية ومهما 
كانت ملتهم فال ضير في 

أن تبدأ يومك بابتسامة 
وكلمة لطيفة وتنهي 

يومك مبثلها.
تقول السيدة ليندا ثالر 

وهي رئيس مجلس إدارة 
وكالة كابالن للدعاية 

واإلعالن وهي مشاركة 
في تأليف كتاب قوة 

اللطف: »إن اإلنسان منا 
يحتاج إلى سماع خمس 

مجامالت حتى ينسى 
إهانة واحدة« وأعتقد 
أن تلك حقيقة مر بها 

كل إنسان وخصوصا 
العاملني في الوظائف 

التي بطبيعتها االحتكاك 
باجلمهور.

القصد: نحن في أمس 
احلاجة ملثل هذا اليوم 
لالحتفال به ولتطبيقه 

في مدارسنا وجامعاتنا 
وأماكن عملنا بل وحتى 

في بيوتنا التي باتت 
بيئة طاردة لشيء اسمه 

»اللطف« نحن بحاجة إلى 
زرع هذه الثقافة التي 

كان ديننا يحث عليها في 
أسلوب وشكل التعامل 

بني البشر تشكلت في آية 
كرمية هي قمة في جمال 

املعنى )ولو كنت فظا 
غليظ القلب النفضوا من 

حولك(.

dali-alkhumsan@hotmail.com - @bnder22

dhari0395@hotmail.com

القصد

دالي محمد الخمسان

م.ضاري محسن المطيري

يصادف يوم األربعاء 13 نوفمبر 
من كل عام االحتفال بيوم 

اللطف العاملي وهو يوم يدعو 
إلظهار املعاني اإلنسانية اجلميلة 

والصفات التي يجب أن يتحلى 
بها اإلنسان من تعاون وسالم 

ومحبة ونبذ للخالف واحلروب 
ومساعدة احملتاجني ومد يد 

العون للضعفاء واملساكني 
وإظهار احلب بالقول والعمل 

والتسامح واإليثار وتقدمي 
التعاطف ونشر جميع املبادئ 
اإلنسانية اجلميلة من التراحم 

والتعاون والتسامح والعطاء غير 
احملدود والتعايش والطموح 

والتفاؤل.
إن ديننا اإلسالمي العظيم يحث 

على تلك املبادئ الكرمية التي 
قد تظهر جليا في هذا اليوم 
العاملي من مساعدة للمحتاج 

ونشر احلب بني الناس وأبسطها 

ابتسامتك في وجه أخيك صدقة 
ورفع األذى عن الطرق والعفو 
عمن أساء والتلطف في القول 
والعمل والتسامح واحلب بني 

الناس وإفشاء السالم والتحية 
وهي باب من أبواب احملبة بني 

الناس ومساعدة كبار السن 
واللطف بهم ومجالستهم 
والسماع لهمومهم وحل 

مشاكلهم وإدخال الفرح عليهم 
من األمور املهمة التي يجب أن 

تنتشر بني الشباب.
دعوة إلى نبذ اخلالف والتسامح 

واحلب في هذا اليوم وتسليط 
األضواء على مفاهيم اللطف 
املتعددة والتعايش السلمي 
والعالقات اإلنسانية ونشر 

الصفات الطيبة بني الناس في 
جميع مناحي احلياة وإبراز تلك 

املفاهيم بني الطلبة واملعلمني 
وفي العمل واألسواق واألماكن 

العامة وفي القرى واملدن 
والطرقات.

يجب إحداث تغير إيجابي في 
حياتنا وخلق شعور جيد في 

أنفسنا إلظهار احلب والتسامح 
ونفخر بانتمائنا إلى بالدنا 
الغالية الكويت بلد الصداقة 

والسالم واألمن واألمان ونحاول 
نشر احملبة والوالء بني الناس.

World Kindness Day يوم 
اللطف العاملي وسيلة طيبة لنشر 

التسامح بني األديان والثقافات 
والشعوب ونبذ احلقد واحلروب، 

ورسم االبتسامة والسعادة بني 
الناس لتحقيق األهداف النبيلة 

لهذا اليوم واملعاني اجلميلة 
التي من أجلها سيحتفل به 

العالم أجمع الذي ينشد األمن 
واألمان واحلياة الكرمية والعيش 
الرغيد جلميع ساكنيه، وكل عام 
واجلميع ألطف وأسعد وأجمل. 

نعيش هذه األيام جفافا عاطفيا 
نتيجة طغيان املادة على أسلوب 

حياتنا، فثورة االتصاالت التي 
ضربت عاملنا املعاصر طغت 

على مشاعرنا وأخالقنا، فغرتنا 
بتقريبها البعيد، وما فطنا أنها 
أبعدت القريب واجلليس وقلما 

من يتفطن لذلك.
احلداثة التي نعيشها طغت فيها 

األنانية على أسلوب حياتنا 
وتعاملنا اليومي، وتقدمت 

املصالح الشخصية على اإليثار 

وحسن اجلوار، حتى إن لعب 
األطفال اإللكترونية صارت 

تعطينا صورة من الصور التي 
تعاني منها مجتمعاتنا في الوقت 

احلاضر عبر تكريس الفردية 
وتهميش دور اجلماعة عبر 
أسلوب استخدامها لو تأملنا.

نحن نحتاج إلى ثورة في 
األخالق واللطافة، تقتلعنا من 

احلياة املادية اجلافة، التي 
غرتنا فيها سرعة التكنولوجيا 

املعاصرة، فأهملنا الرفق 

واإلحسان واحللم واألناة، وفي 
هذا يقول ژ ألشج عبد القيس 

»إن فيك خلصلتني يحبهما 
اهلل، احللم واألناة«، وأيضا من 
أسماء اهلل »اللطيف«، وهو اسم 
يدل على وصفه تعالى بالرفق 

واإلحسان إلى مخلوقاته وكثرة 
فعله ذلك، كما في قوله سبحانه 
)إن ربي لطيف ملا يشاء(، وقوله: 
)اهلل لطيف بعباده(، وفي السنة 
»إن اهلل رفيق يحب الرفق في 

األمر كله«. 

اللطف من 
املعاني اإلنسانية

مطلوب ثورة 
مشاعر وأخالق

انتظارات

رياح التفاؤل

مسكني من ظن أنه ليس في احلياة إال الكد والعمل، 
ومحروم من عاش يومه بني التشاؤم وامللل، إن في 

احلياة مباهج لو أنك أحصيتها ملا كنت في وديان 
احلزن حتوم.

وألن احلياة قصيرة وهي رحلة ستنتهي فأظن أنه 
من احلماقة أال جترب احلب ولو للحظة واحدة اختر 
أن تعيش محبا ومحبوبا، أن حتب نفسك يعني أنك 
في سعادة مستمرة فما ان تضيق حتى تعرف كيف 
تفرح، وما ان تنجز حتى حتترف كيف تستفيد، انك 

في تقدم وريادة في كل يوم وساعة.
هل فكرت مرة في أن حتب ماضيك وتستمتع 

بحاضرك وتتشوف ملستقبلك الزاهر الباهر؟ أنا على 
دراية وثقة بأن الغيم األسود في الشتاء يناضل في 
سبيل إثبات فرحة املطر، وهو يسعى جاهدا ليتلقف 
دعاء احملبني حتته، في قدوم كل شتاء أغبط نفسي 
على شيئني، دفء العائلة ومتعة التبضع للمعاطف، 

صحيح اننا في بالد الصحراء وصيفنا ممتد طويل إال 
أن شتاءنا إذا مر أتى يعوض غيابه. 

دقق معي، ثمة عالقة بني هذا الشتاء وحياتنا، فكما 
أن كليهما ال دوام فيه فإن االستمتاع واجب في غير 
الدائم. تخيل معي لو أنك كلما مررت على قوم جئت 
ومعك مشاعر تتدفق حبا وحياة، هل سيكون هناك 
فقير متعة؟ أو محروم سعادة؟ أو متشائم عبوس؟ 

قرأت ذات مرة عن »يوم اللطف العاملي« وقررت 
ذات يوم أن أكون سفيرة بسعادتي، لطيفة مع ذاتي، 
سعيدة بحياتي، وحتى امأل الكون بأشكال احلب لن 

أعيش إال في تفاؤل وجمال، فماذا قرأت أنت؟ ومباذا 
قررت؟

يحتفل العالم اليوم )13 نوفمبر من كل عام( بيوم 
اللطف العاملي، وليتهم يحتفلون به كل يوم، فليس 

هناك أفضل من اللطف والذوق وحسن اخللق ليكون 
أساس التعامل بني البشر. أتذكر جيدا خالل فترة 
إقامتي في لندن قبل سنوات، كنت كلما وقفت مع 
ابنتي دالل وهي على الكرسي املتحرك أمام مدخل 

محطة ماربل آرش، وهي محطة قطارات حتت األرض 
وقدمية نوعا ما، حتتاج لدخولها إلى النزول عبر 
الساللم، فكنت مبجرد الوقوف أمام املدخل أجد 

بعض الشباب يتطوعون بكل لطف وذوق وشهامة 
ويعرضون علي املساعدة في حمل ابنتي بكرسيها 

لألسفل. هذا السلوك احلضاري الرائع ترك فّي أثرا 
اليزال صداه يتردد كلما احتجت ملساعدة أحد ما في 

حمل ابنتي لعبور شارع أو دخول مبنى غير مهيأ 
ألصحاب الكراسي املتحركة.

> > >
كثيرة هي املناسبات التي يحتفل بها العالم، لكني 
أجد االحتفال بيوم عاملي للطف أمرا بالغ األهمية 

والضرورة، وأمتنى لو تبنت وزارة التربية في 
مناهجها مسألة السلوك األخالقي احلسن، وأن تضع 

على عاتقها تربية النشء على السلوك احلضاري 
القائم على اللطف والذوق ومساعدة اآلخرين دون 
تردد أو توقع لرد اجلميل. ونحمد اهلل أن لدينا في 

اإلسالم إرثا كبيرا يؤهلنا ملثل هذا، فديننا يحث على 
حسن اخللق في أكثر من موقع. قال الرسول ژ 

»إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق«، واللطف وحسن 
املعاملة من مكارم األخالق بال شك. 

كما نتمنى من وزارة األوقاف أن تتبنى خطاب اللطف 
واحلث عليه بني الناس، وهي تفعل ذلك بالتأكيد، لكن 

حبذا لو مت هذا أيضا بخطاب جديد يكمل اخلطاب 
الديني التاريخي ليصل إلى أذهان الناس وأفهامهم. 

وباملثل ندعو وسائل االعالم كلها ونخص منها بالذكر 
التلفزيون، بأن يكونوا دعاة أمل وتفاؤل ومصادر 

للخير والسلوك الكرمي. فللتلفزيون تأثير بالغ األهمية 
في سلوك الناس، صغارا وكبارا، فإذا قدم العنف 

واالجرام فسينعكس ذلك على سلوك الناس، وإن قدم 
القدوة احلسنة في فعل اخلير ومساعدة اآلخرين 

بال مقابل ومعاملة الناس باحلسنى دون متييز.. 
فسينعكس تأثير ذلك في سلوك الناس ومعاملتهم 

لبعضهم بال شك.
> > >

نحن نحتاج إلى اللطف في حياتنا، فهو ليس ترفا أو 
أمرا زائدا عن احلاجة، فاالنسان يحتاج فعال لالحترام 

والتقدير وأن متتد له يد العون واملساعدة عندما 
يكون في حاجة لها، وفي اإلسالم حسن اخللق عبادة 

يؤجر عليها املسلم. ومن هنا أدعو نفسي واجلميع 
إلى تبني اللطف والذوق في املعاملة مع اجلميع 

دون متييز، واللطف يكون بإفساح املجال لآلخرين 
والتوسعة عليهم بدال من التضييق عليهم ومزاحمتهم 

وجتاوز دورهم في الطوابير والشوارع، ويكون في 
فتح الباب ملن بعدك، واللطف يكون باملعاملة اإلنسانية 

الهادئة واحملترمة مع اخلدم واملوظفني واملراجعني، 
ويكون مبساعدة محتاج بال تردد أو خشية ردود 
األفعال أو انتظار مقابل، ويكون أيضا باالبتسامة، 

وتذكروا أن ابتسامة املسلم صدقة يؤجر عليها.

sh_aljiran@windowslive.com

bodalal@me.com

شيخة أحمد الجيران

محمد هالل الخالدي

شتاؤنا هذا حياة

في يوم اللطف العاملي

سقاية

نظرات
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م.غنيم الزعبي 

مريض كويتي يعالج من مرض 
الشلل في لندن وقد مّن اهلل 
عليه بالشفاء التدريجي من 

هذا املرض فاصطحبه شقيقه 
في جولة في أحد شوارع لندن 
على الكرسي املتحرك وأثناءها 
طلب من شقيقه التوقف قليال 

ليحاول املشي على قدميه، فعال 
استطاع ذلك بخطوات قليلة 
ومرتعدة وبينما هو يجاهد 

ليمشي مر عليه شاب بريطاني 
وربت على كتفه وقال له عبارة 
لم يفهمها لكن شقيقه ترجمها 

له وهي »استمر يا صديقي 
وبالتوفيق وسأراك تشارك في 

ماراثون لندن للجري السنة 
القادمة«.

يقول املريض الكويتي كان لتلك 
الكلمات اللطيفة من ذلك الغريب 

األثر الكبير في نفسي، ال 
يعرفني وال أعرفه لكنه مببادرته 

اللطيفة تلك أعطاني شحنة 

معنوية كنت في أمّس احلاجة 
لها.

في عيد الشكر في الواليات 
املتحدة تخلو اجلامعات من 

الطلبة الذين يذهبون لقضاء 
هذه املناسبة املهمة مع عوائلهم 

فال يبقى غير الطلبة األجانب 
يقضون تلك العطلة لوحدهم في 
سكن اجلامعة، يصبح اجلو كئيبا 

في احلرم اجلامعي.. فالطلبة 
املغتربون تذكرهم تلك املناسبة 

بعوائلهم وأهلهم وأوطانهم 
فتصيبهم بعض الضيقة، وفي 

تلك الليلة الباردة وأثناء عودتي 
من تناول وجبة العشاء في 

كاڤيتريا اجلامعة استوقفتني 
سيارة بها عائلة كورية صغيرة 
كانوا يبحثون عن معبد صغير 
في طرف اجلامعة.. دللتهم على 

مكانه ولكن قبل أن تتحرك 
سيارتهم أطلت فتاة صغيرة 

لها وجه مالئكي صغير وقالت 

»عيد شكر سعيد« ابتسمت 
لها ورددت التحية ومضوا 

في سيارتهم لكن تلك العبارة 
اللطيفة من ذلك الوجه املالئكي 

كانت مبنزلة حقنة تفاؤل جميلة 
أدخلت بعض السرور إلى قلبي 

تلك الليلة.
فقط كلمة واحدة أو عدة كلمات 
تخرج من فمك تكون مثل تأثير 

السحر على اآلخرين.. ثناء 
على طبخ الزوجة، مدح ابنك 

أمام أعمامه وأوالد أعمامه في 
اجتماع العائلة، كلمة »شكرا« 

تقدمها لزميل عمل، لنمرن 
أنفسنا ونعودها على إرسال 

تلك الكلمات اللطيفة ملن حولنا، 
ستالحظون تغييرا كبيرا في 

أنفسكم قبل أن ترونها في 
الناس فاإليجابية لها تأثير ذو 
اجتاهني، تصيبك وتصيب من 

كنت لطيفا معه، جربها هذا 
األسبوع.. كن لطيفا.

ً كن لطيفا

في الصميم


