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رأي طبي

د.محمد الغامن

خاطب احلسني گ اجليش األموي: »أيها الناس: انسبوني 
من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يحل 
لكم قتلي، وانتهاك حرمتي، ألســت ابن بنت نبيكم، وابن 
وصيه وابن عمه، وأول املؤمنني باهلل، واملصدق لرســوله 
مبا جاء من عند ربه، أو ليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ 
أو ليس جعفر الطيار عمي؟، أو لم يبلغكم قول رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( لي وألخي: )هذان ســيدا شباب أهل 
اجلنة(...«، وقال لهم: »أال وإن الدعي بن الدعي يعني عبيد 
اهلل بــن زياد والي يزيد على العراق قد ركز بني اثنتني، بني 
السلة )يعني مواجهة القتل( والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى 
اهلل لنا ذلك ورســوله واملؤمنون، وحجور طابت وحجور 
طهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام 
على مصارع الكرام، أال وإني زاحف بهذه األسرة على قلة 

العدد وخذالن الناصر«.
> > >

عمر بن ســعد، كان أمير جيش عبيــد اهلل بن زياد في 
 آالف مقاتل ملقاتلة اإلمام احلسني گ 
عمر بن ســعد، كان أمير جيش عبيــد اهلل بن زياد في 
 آالف مقاتل ملقاتلة اإلمام احلسني گ 
عمر بن ســعد، كان أمير جيش عبيــد اهلل بن زياد في 

واقعة كربالء، مع 4
طمعــا في جائزة حكم بالد الري، وكان له الدور البارز في 

قتل احلسني وأهل بيته وأصحابه. 
نيوقد خاطبه احلســنيوقد خاطبه احلســني گ قبلها: ».. أتزعم إنك تقتلني 
ويوليك الدعي بالد الري وجرجان، واهلل ال تتهنأ بذلك عهد 
معهود، فاصنع ما أنت صانع فإنك لن تفرح بعدي بدنيا وال 

آخرة....« فرجع ابن سعد إلى نفسه يخيرها:
فواهلل ما أدري وإني لصادق أفكر في أمري على خطرين، 
أأترك ملك الري والري منيتي، أم أصبح مأثوما بقتل حسني، 
نيحســنيحســني ابن عمي واحلوادث جمة، ولكن لي في الري قرة 
عيني، يقولون إن اهلل خالق جنة، ونار وتعذيب وغل يدين، 
فإن صدقوا مبا يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتني، 

وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة، وملك عقيم دائم احلجلني. 
قتل ابن ســعد سنة 66 هـ على يد املختار الثقفي، ولم 

ينل حكم الري.
> > >

احلر بن يزيد، أحد زعماء أهل الكوفة، وقد أرسله عبيد 
اهلل بن زياد على رأس جيش ليساير احلسني گ ويراقب 
حركتــه ويصده عن دخول الكوفة قبل وصول جيش عمر 
بن سعد، وقد ندم في اللحظات األخيرة في يوم عاشوراء 
نيقائال: »اني واهلل أخير نفســى بــنيقائال: »اني واهلل أخير نفســى بــني اجلنة والنار، فواهلل ال 

اختار على اجلنة شيئا، ولو قطعت وحرقت«. 
ثم ضرب فرسه وحلق باحلسني )گ( فقال له: جعلت 
فداك يا بن رسول اهلل أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع 
وسايرتك في الطريق، وجعجعت بك في هذا املكان...فإني 

تائب إلى اهلل مما صنعت فترى لي من ذلك توبة؟
فقال له احلسني )گ(: نعم يتوب اهلل عليك..
تائب إلى اهلل مما صنعت فترى لي من ذلك توبة؟
فقال له احلسني )گ(: نعم يتوب اهلل عليك..
تائب إلى اهلل مما صنعت فترى لي من ذلك توبة؟

نيفالتحق بركب احلســنيفالتحق بركب احلســني مقاتال معه، حتى استشهد معه، 
رضوان اهلل عليه. 

> > >
وفي ليلة العاشــر من محرم احلرام ذهب شمر بن ذي 
اجلوشن )وهو القاتل الفعلي لإلمام احلسني وقد صعد على 
صدره الشريف وحز صدره( قريبا من مخيم احلسني )گ( 
اجلوشن )وهو القاتل الفعلي لإلمام احلسني وقد صعد على 
صدره الشريف وحز صدره( قريبا من مخيم احلسني )گ( 
اجلوشن )وهو القاتل الفعلي لإلمام احلسني وقد صعد على 

ووقف على ربوة تطل على معسكر احلسني وصاح قائال: 
أين بنو أختنا أم البنني؟ فخرج إليه اخو احلسني، العباس، 
العليهما الســالعليهما الســالم وإخوته ونادى العباس: ماذا تريد؟ فقال: 
أنتم يا بني أختي آمنون. فرد عليه العباس گ: »لعنك اهلل 
ولعــن أمانك، لئن كنت خالنا كما تدعي فكيف تؤمننا وابن 

بنت رسول اهلل ال أمان له؟!«. 
يقول احد احلكماء: »في مأساة كربالء، ال يوجد شيعي 

وسني، ولكن اما ان تكون مع احلسني أو مع قاتليه!«.

4في 4في 4 سبتمبر املاضي نشرت الزميلة »القبس« تصريحا 
لوزيرة التنمية والشــؤون االقتصاديــة مرمي العقيل عن 
استعانتها مبستشــارين خارجيني لزيادة نسبة التكويت 

بالقطاع اخلاص.
وهي خطوة مهمة ومطلوبة اتخذتها الوزيرة مرمي العقيل 
مما يثبت إحساسها باملسؤولية واهتمامها بالقطاع اخلاص 
والبحث عن فرص لزيادة نسبة التكويت في القطاع اخلاص، 

نحييها على هذه اخلطوة ونشد على يدها.
إال اننــي قد أختلــف مع معاليها في نقطة اســتعانتها 
باملستشارين اخلارجيني، فباعتقادي أن سوق العمل الكويتي 
يختلف عن غيره من الدول الشــقيقة واملجاورة ملا له من 
خصوصيــة، وثقافة مختلفة، وصعب على املستشــارين 

اخلارجيني فهمهما.
باإلضافــة الى ذلك فإن الكويــت والدة بالكفاءات وبها 
الكثير من اخلبرات الوطنية في سوق العمل الكويتي وهم 
أعلم بســوقهم، وأقدر على تقدمي احللول املناسبة، وأحوج 
لتطوير ســوق العمل خللق فرص عمل مناســبة لضمان 

مستقبل أبنائهم.
ونظرا ألن احلكومة دعت املواطنني لتقدمي املقترحات لها، 
وألنني صدقت هذه الدعوة وألنني مهتم واعمل في مجال 
توظيف العمالة الوطنية بالقطاع اخلاص منذ عدة ســنوات 
مع العديد من الشركات والوزارات. فإنه يسعدني ان اتقدم 
مبقترحني، احدهما طرحته في مقال بعنوان: »جلنة وطنية 
2019 أبريل 2019 أبريل 2019 وهو حجر  16حلل أزمة التوظيف« نشر بتاريخ 16حلل أزمة التوظيف« نشر بتاريخ 16
األساس وأول وأهم انطالقة تستطيع من خاللها معالي الوزيرة 

تنظيم سوق العمل واخلروج باحللول العملية والواقعية.
واملقترح اآلخر هو تشكيل فريق عمل يتكون من ممثل 

تنظيم سوق العمل واخلروج باحللول العملية والواقعية.
واملقترح اآلخر هو تشكيل فريق عمل يتكون من ممثل 

تنظيم سوق العمل واخلروج باحللول العملية والواقعية.

من كل قطاع من قطاعات القطاع اخلاص، بشرط أن يكون 
كويتيا ومديرا للموارد البشرية فما فوق، وذلك للقيام بدراسة 
مشتركة بالتحديات التي تواجه القطاع اخلاص والعاملني فيه 
من خالل احتكاكهم به، وإصدار االقتراحات والتشــريعات 

املطلوبة من مجلس األمة والسعي لتنفيذها.
مقترحان من واقع عميق في ســوق العمل، تشرك فيه 
احلكومة القطاع اخلاص وتستمع القتراحاتهم وتوجهاتهم 
وذلك ليغردوا في ســرب تطوير سوق العمل معا دون ان 

يغرد كل طرف دون اآلخر.
وذلك ليغردوا في ســرب تطوير سوق العمل معا دون ان 

يغرد كل طرف دون اآلخر.
وذلك ليغردوا في ســرب تطوير سوق العمل معا دون ان 

وفي اخلتام هي دعوة للوزيرة مرمي العقيل لالســتعانة 
بالكويتيني من أهل اخلبرة في سوق العمل اخلاص، الذين 
عاشــوا حتديات ومتطلبات السوق، وذلك للمساهمة منهم 
في تطوير سوق العمل.. فما يحك ظهرك إال ظفرك معاليك.

القيظ فــي منطقة اخلليــج العربي 
واجلزيــرة العربية فتــرة صعبة جدا، 
فدرجــات احلرارة ترتفــع لتبلغ أرقاما 
قياسية، والعواصف الترابية تعمي العيون، 
وقرب الشطآن ترتفع نسبة الرطوبة إلى 
درجات ال تطاق في الزمن احلاضر، فما 
بالنا في األزمنة القدمية وقت انعدام وسائل 
التبريد وندرة املياه العذبة الصاحلة للشرب 
وصعوبة التنقل. وتلــك بيئة طاردة ال 
تســتقطب الناس بل تنفرهم وتدفعهم 
إلى الهجرة، خاصة ان ســبل الرزق في 
املنطقة مضنية وشاقة مثل الغوص على 
اللؤلؤ أو اإلبحار في جلة البحر العظيم 
او ضرب أكباد اإلبل عبر رمال املفازات.

> > >
رغم هذه احلقائق العلمية والتاريخية 
التي تؤكد صعوبة أو استحالة العيش في 
هذه املنطقة، استمر االستيطان فيها، وعاش 
أهلها واحتملوا املشقة والصعاب وسطروا 
في صفحات التاريخ أمجادا مجيدة، حيث 
الصــراع من أجل البقاء وســط طبيعة 
ّطّوطور قدرات ومهارات  شــحيحة املوارد 
ســكان املنطقة وقوى من عزائمهم. كما 
ان كثرة مدنهم الســاحلية )من جدة إلى 
الكويت مرورا باملرافئ األخرى( وكثرة 
الوافدين، واتصالهم  للغرباء  استقبالهم 
باملجتمعات البعيدة في آســيا وأفريقيا، 
ّواختالطهم بالناس هناك، عّمقت جتاربهم واختالطهم بالناس هناك، عمقت جتاربهم واختالطهم بالناس هناك، عمقت جتاربهم 

احلياتية وخبراتهم اإلنسانية.
> > >

أخلــص إلى ان تشــبيه ولي العهد 
السعودي سمو األمير محمد بن سلمان 
لهمة الشعب السعودي بـ )جبل طويق( 
وانه )يعيش بني شعب جبار( ليس من باب 
املبالغة أو التعبئة الوطنية، بل هو وصف 
دقيق للناس في هذه املنطقة )سعوديون 
وغيرهم من الشــعب اخلليجي( الذين 
متكنوا منذ اآلف السنوات من حفر قنوات 
وغيرهم من الشــعب اخلليجي( الذين 
متكنوا منذ اآلف السنوات من حفر قنوات 
وغيرهم من الشــعب اخلليجي( الذين 

مائية حتت األرض على عمق عشــرات 
األمتار لتجــري فيها )األنهار اجلوفية( 
مسافات طويلة مبا يشبه املعجزة حتى 
نســج الناس األساطير حول )األفالج(، 
وقالوا ان اجلن هم الذين حفروها خلدمة 

النبي سليمان گ.

منذ قدمي األزل نشأت عالقة تفاعلية 
الطبيب واملريض، ومع  ضرورية بني 
أن لكل منهما دورا مختلفا عن اآلخر، 
فالطبيب منوط به التشخيص ووصف 
العالج، ومتابعة احلالة، واملريض متلق 
لألوامر والتعليمات الطبية املختلفة، إال 
أن العالقة في النهاية تبقى كذلك عالقة 

تفاعلية أراها شخصيا ضرورية.
وتتمثل ضرورة العالقة التفاعلية بني 
الطبيب ومريضه في أن الطبيب املتحدث 
الذي يســتطيع شرح القصة املرضية 
ملريضه من دون تعــال، أو أي نظرة 
للمريض، يتفاعل معه املريض  دونية 

نفسيا، بل ويثق فيه ثقة كبيرة.
املنطلــق فيتوجب على  ومن هذا 
الطبيب أن يكون واعيا للجانب النفسي 
للمريض، ومــدركا إدراكا جيدا ألبعاد 
مرضه، بل واســتطيع القول إن على 
الطبيب احلاذق أيضا أن يتلمس مدى 
ثقافة مريضه، وتقبله له، ومدى قدرته 
على استيعاب شرحه لقصته املرضية.

أما الدور التفاعلي للمريض فيتمثل 
في االلتزام بتعاليــم الطبيب املعالج، 
وتنفيذها حرفيا، وعليه أيضا أن يكون 
واعيا بأبعاد مرضه، ألن املريض املثقف 
والواعي يستطيع مساعدة الطبيب في 

شفائه بأقرب وقت ممكن.
ولذا فإنه يتوجب على الطبيب املعالج 
أن مينح وقتا كافيا للمريض، وكذلك 
أن يتيح له الفرصة كاملة ألي أســئلة 
املرضية،  أو استفسارات متس حالته 
أو طرق العالج، وببساطة أكثر البد أن 
يكون الطبيب املعالج لديه سعة صدر، 
يســتطيع من خاللها استيعاب جميع 
مرضاه مبختلف ثقافاتهم، ومستواهم 

التعليمي.
ال ميكن أن ينجح طبيب، حتى ولو 
كان على قدر كبير مــن العلم، إال إذا 
حتلى بالصبر، وحسن املعاملة للمرضى، 
وحتويلها كذلك إلى عالقة تفاعلية يتفاعل 
من خاللها املريض مع طبيبه املعالج، 
وفي النهاية تكون رحلة العالج قصيرة.. 

دمتم بخير.

الكويت كلها شرقها وغربها 
وشمالها وجنوبها، برها وبحرها.. 
الكل يرفعون األيادي يتضرعون 
الى املولــى أن يحفظ أميرهم 
ووالد اجلميع صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
الكويتيني،  الوالد احلنون لكل 
والذي تراه يشارك أهل الكويت 
الكل  أفراحهــم وعزائهم،  في 
يتضرعون إلــى املولى القدير 
ل بشفائه ويعافيه، الكل يعجل بشفائه ويعافيه، الكل يعّجل بشفائه ويعافيه، الكل  أن 
يتطلع ليوم عودته ألرض الوطن 

ليفرح اجلميع بعودته.
لم تتوقف اهتماماته باألقطار 
العربية بل مد يد العون للشعوب 
الاإلســالاإلســالمية في آسيا وأفريقيا 
وأوروبا.. انه يتجول في أنحاء 
املعمورة باحثا عن أوضاع الناس 
في كل مكان.. انه يريد أن يقدم 
يد العون لــكل فقير ومحتاج 
أينما وجد.. هذه هي سياســة 

أمير اإلنسانية..

يا رب احفــظ أبانا وأميرنا 
العاجل  بالشــفاء  وانعم عليه 
والعافيــة، إننا نتطلع إلطاللته 
البهية عندما يعود إلينا ســاملا 
معافــى، والكويتيون جميعهم 
كبارا وصغارا ينتظرون مقدمه 
امليمون، لهذا يرفعون األكف إلى 
العلي القدير أن يحفظه ويعافيه.

إن اختيار األمم املتحدة لسمو 
األمير قائدا للعمل اإلنســاني 
للعمل  الكويت مركزا  واختيار 

لم يأت من فراغ،  اإلنســاني 
بل نتيجــة اجلهد الكبير الذي 
اسهم به سموه ملساعدة الفقير 
في كل أرجاء املعمورة، ما زلنا 
نذكر عندما ســمع عن تفجير 
مســجد صادق، حيــث توجه 
سموه مسرعا إلى موقع االنفجار 
ليكون قريبا من أبنائه من أهل 
الكويت ويشــاركهم املصاب.. 
وكذلك ما زلنا نذكر مشــاركة 
سموه وحرصه علي احلضور 

أثناء عزاء الشــهيدين د.وليد 
العلي ود.فهد احلسيني اللذين 
استشهدا أثناء قيامهما في إحدى 
الدعوة  الدول األفريقية بنشر 
الفقراء،  الوسطية ومســاعدة 
وال شك في أن عملهما هو في 
إطار املنهج الذي يســير عليه 
صاحب الســمو األمير الشيخ 

صباح األحمد..
الكويت عن  هكذا عبر أهل 
مشــاعرهم جتاه والدهم قائد 
العمل اإلنساني، كل أهل الكويت 
يرفعون أكفهــم ضارعني الى 
املولى أن يدمي الصحة والعافية 
علــى أميرهم الشــيخ صباح 
األحمد، يــا رب احفظه وانعم 

عليه بالصحة والعافية.
قال تعالــى: )لن تنالوا البر 
حتى تنفقــوا مما حتبون وما 
تنفقوا من شــيء فإن اهلل به 

عليم(.
اهلل املوفق. 

اختلــف التربويــون في 
التعليم  بدايات وضع فلسفة 
أيها أهم: املعلم، أم املنهج، أم 
املدرســي،  املبنى  أم  الطالب، 
أم األنشــطة.. وهكذا، وظلت 
امليدانية  التجربة  العملية قيد 
ســنوات طويلة، مع اختالف 
التعليمي في كل دولة،  الفكر 
املعلم  أن  النهاية  ووجدوا في 
التعليمية،  العملية  هو محور 
فإذا جنح املعلم جنحت العملية 
التعليمية والتربوية معا، وباقي 

األمور هي قضايا مساندة.
لذلك كلنا يذكر املعلم الناجح 
واحملبــوب أكثر مــن املنهج 
والزمالء واألدوات والوسائل 
واألنشــطة، ولعل ذلك املعلم 
يكون ذا كفاءة علمية متواضعة، 
وقــدرات تعليميــة عاديــة، 
ومهارات محدودة، لكن بأسلوبه 
احملبب يســتطيع أن يجعل 
الطلبة يحبون املادة، فيقبلون 
عليها ذاتيا، وإذا أحبوه أحبوا 
املدرسة، وسارعوا باملشاركة في 
األنشطة العامة، وتبرع الوالدين 

للمدرسة.
رأينا ڤيديوهات عديدة في 
وســائل التواصل االجتماعي 
ألســاليب لطيفة فــي تعامل 
املعلمني مع طلبتهم، بنني وبنات، 
وكيف اســتطاعوا كسب ود 
الطلبة، وبالتالي حب املدرسة.

ال يختلف اثنــان على أن 
التعليم  معظم منتسبي سلك 
جاؤوا ألسباب رئيسة: راتب 
مرتفع، وعطلة صيفية طويلة، 
إضافة لعطلــة الربيع، ومكان 
عمل مناسب للنساء )باألخص 
في دول اخلليج( لعدم وجود 
اختالط. ويضــاف للمعلمني 
املكافــآت اجلانبية  الوافدين 
وجلــان  مســائية  )دروس 
الــخ( ودروس  وكونترول.. 
افتقدت  خصوصية، وبالتالي 
املؤسســة التعليميــة الهدف 
احلقيقي من التعليم، وحتولت 
من مهنــة تربوية إلى وظيفة 

مالية، مثل أي وظيفة أخرى.
وإذا اســتثنينا اجلاديــن 
املهنة حقا،  والراغبني بهــذه 
فإنهم يواجهون بكم املسؤوليات 
امللقاة على عاتق املعلم، من عدد 
)باســتثناء  الكبير  احلصص 

االجتماعيــات(، وتصحيــح 
الكتب والدفاتر، واالختبارات، 
الدرجــات، وإدارة  ورصــد 
األنشطة، وتوالي االجتماعات 
)القسم واإلدارة والتوجيه..(، 
القسم،  املراقبني )رئيس  وكم 
املديــر، واملدير،  ومســاعد 
واملراقب، واملوجه..(، واملقصف 
والرحالت ومراقبة الساحات.. 
الخ، وضغط الوزارة، وطلبات 
اإلدارة، ومتابعات أولياء األمور، 
ومواجهة الشــللية )مجموعة 
الوكيلة..(،  الناظــر، وربــع 
فيشغلونه بأمور خارج التعليم، 
فال ينجح في حتقيق أهدافه.

ومع ذلك تبقى آمالنا كأولياء 
أمور معلقة بعد اهلل في »املعلم«، 
أن يبدأ بنفســية  الذي نأمل 
جديدة، بعيدة عــن كل هذه 
الضغوط والتوترات، ألن أبناءنا 
ال ذنب لهم، وغير مسؤولني عما 

يجري في املدرسة أو املنطقة 
أو التوجيــه أو الوزارة، فكما 
اســتطعت معلمنا الفاضل أن 
تفصل بني ظروفك االجتماعية 
واألسرية وبني العمل، ندعوك 
ألن تفصل بني ضغوط العمل 

وتربية الطلبة.
املعلمون األحباب.. ثقوا متاما 
إيجابية  أو كلمة  ابتسامة  بأن 
إلى  بالطلبة  منكم ســترتقي 
العلياء، وكلمة سلبية أو حلظة 
غضب قد تودي بهم إلى الهاوية، 

فاختاروا ما حتبوه ألبنائكم.
بالتعليم،  اللعب  مارســوا 
الطلبة،  انشروا الضحكة بني 
استمتعوا بالتدريس، استشعروا 
التربوية، وحققوا  املسؤولية 

نتيجة إيجابية.
الفردية  الفــروق  راعــوا 
في أمناط الشخصية، ففيهم 
احلركي والسمعي والبصري 
واحلســي، وفيهم احلساس 
واملوتور واملتنمــر والدلوع، 
وفيهم اليتيم واملقهور، وفيهم 
الطفل واملراهق، وفيهم الغني 
والفقير، وفيهم اخللوق وسيئ 
اخللق، وفيهم املدخن واحلشاش 
واملدمن، وفيهم الذكي والغبي، 
والبسيط والفطن، فأسأل اهلل 
أن يعينكم على التعامل مع كل 
هذه األصناف من البشر، لكنها 

مسؤولية أنتم أهل لها.

يقــول: لم يدخــل )فالن( 
املســجد يومــا ألداء إحدى 
فرائض الصالة اخلمس أو حتى 
لالستماع ملوعظة أو درس ديني 
أو حضور خطبة من خطب أيام 
اجلمع، ألن البيئة التي ترعرع 
بها بعيدة كل البعد عن مثل هذه 

األجواء اإلميانية.
أضاف: جلــس يوما معي 
دون أن أعرف عنه شيئا حول 
أخالقه وسلوكه وان كان يصلي 
أم ال، تبادلنا احلديث تلو اآلخر 
أخالقه وسلوكه وان كان يصلي 
أم ال، تبادلنا احلديث تلو اآلخر 
أخالقه وسلوكه وان كان يصلي 

الليل ألستأذنه  حتى منتصف 
باملغادرة.

حرص هو علــى اللقاء بي 
بالغد الستكمال )السوالف( معي، 
فقد كان مستمعا جيدا وحرص 
على املضي قدما لاللتقاء به مرة 

أخرى.
يكمل: طلب اجللوس معي 
فحددت له عمدا موعدا قبل صالة 
عصر اليوم الثاني فوافق دون 
أن يدرك األسباب، حضر في 

الزمان واملكان احملددين.
تبادلنا التحية ومثلها احلديث 
واخلوض فــي مواضيع تهم 
طرفينا، وعندمــا حان موعد 
صالة العصر دعوته ملصاحبتي 
ألداء الصالة جماعة في املسجد 
ليصدمني بقوله )أنا ما أصلي(!! 
رجعت إليه بعــد أداء فريضة 
صالة العصر وأكملت جلوسي 
وأنــا )كاش( منــه لعدم جواز 

مصاحبته مصداقا لقول معلم 
البشرية ژ »العهد الذي بيننا 
الوبينهم الصــالوبينهم الصــالة«، وذلفت إلى 
وضع خطــة محكمة للخالص 
منه، فمصاحبته ال جتوز شرعا.

اتصل بي كعادته يود حتديد 
موعد للقاء به فاعتذرت مع تقدمي 
بعض األســباب الواهية حتى 
يدرك رسالتي بعدم الرغبة في 
اللقاء به مرة ثانية، لكنه أصر 
على حتديد موعد آخر فرفضت 
هذه املرة بشــكل صريح، مما 
شكل عنده ردة فعل استوعبها 
بكل أبعادها سائال: )أنا ما أبي 
فلوس منك.. ليش تتهرب مني؟( 
قلت: بصراحة )أنت ما تصلي 
وإذا تبي تشــوفني.. انطرني 
في املسجد اللي عند اجلمعية( 
اليوم، فوافق  أذان مغرب  بعد 
على الفور، حيث عزمت األمر 
علــى إيضاح خطــورة تركه 
للصالة، فــإن ذلك يعد كبيرة 

الكبائر، حيث يقول احلق  من 
تبارك وتعالى: )فويل للمصلني 
الذين هم عن صالتهم ساهون( 
فكيف بتارك الصالة؟ وصلت 
املسجد مبكرا والتقيت باألمام 
واملــؤذن وحدثتهما عنه طالبا 
منهما بذل كل ما بوسعهما في 
إقناع من سيأتي فهو شخص )ما 
يصلي( وذلك بأسلوبكما املقنع 
الــذي عهدتكما به، لعل اهلل أن 
يكتب على يديكما هدايته فأنا 
أعرف أســلوبكما املبسط في 
توعية املسلمني واتباعكما منهج 
الوسطية، في هذه األثناء دخل 
علينا )فالن( يجر خطاه باجتاهنا 
وعيناه عالقتان بجوانب املسجد 
مبهورا ومســتنكرا التصاميم 
الطابع  الزخرفية اجلميلة ذات 
األندلســي وبأجوائه اإلميانية 
فبــدت مؤشــرات الطمأنينة 
تنســكب على نفسيته قسرا، 
أن يرانا  وقــف هنــاك دون 

جالسني بقربه، فسكينة الفؤاد 
جتري بشرايينه يتجرع هدوءا 
واســترخاء دون علم وإدراك 
ملصدرها، وابتســامة محياه 
اكتست ثم جتمدت على وجنتيه 
فانتعشــت السريرة وانشرح 
الصدر فهدأ احلال على خالف ما 
كان عليه احلال، فحضرت نشوة 
اللقاء واستعدت العبارات بنطق 
حلو الكالم )السالم عليكم( بعد 
أن أيقن مكان جلوسنا فاملوعد 
في أحد بيوت هلل، بطهره تكنس 
أدران السنني، وأحزان ال تطيقها 
األزمان، جلس بقربنا دون أن 
يبدي رأيــا أو حتى طلبا )ملاذا 
املوعد في املسجد يا صديقي( 
أطبق الصمت على شفاه بعد 
أن توســد راحة كان يحلم بها 
وابتسامة ترسم خطوط مستقبل 

آت..
أهال يا أخي أعرفك بنفسي 
أنا إمام املســجد وهذا املؤذن، 
هل أنت على وضوء حتى تدرك 

معنا صالة املغرب؟
يكمــل صاحبنــا حديثه: 
لقد أصبح شــخصا  تصدق؟ 
آخر حمدت اهلل على انني كنت 
يوما سببا في هدايته وشكرت 
إمام املسجد ومؤذنه على اتباع 
منهج الوسطية في دعوته للهداية. 
اتصلت به يوما طالبا مقابلته قبل 
صالة العشاء فرد علي ضاحكا 

)انطرني باملسجد( وستراني.
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