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هذا املثل شائع بني الناس، يضرب في مقابلة اخلير 
بالشر، وهو أمر حاصل عند ضعاف النفوس، ومع ذلك 
فليس املثل بقاعدة وال نســلم به، ألن هذا املثل يخالف 
قول اهللا تعالى (وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان) وكالم 
املولى عز وجل أصدق وأحق أن يتبع، واليوم بفضل اهللا 
أصبحت أبواب اخلير كثيرة، وهي في متناول اليد بعد 
اخليــر الوفير الذي حبانا به اهللا تعالى، والكويت بحمد 
اهللا وفضله سباقة إلى اخلير قيادة وشعبا، منذ القدم، 
فقد بنى عبدالعزيز محمد الدعيج، رحمه اهللا، سبيل ماء 
ســنة ١٨٧٦ يوم كان املاء في الكويت ال نحصل عليه إال 
بشق األنفس، وكل من يفعل اخلير سيجده أمامه، وفي 
املقابل أيضا كل من يفعل الشــر سيجده أمامه، وهللا در 

احلطيئة، حيث يقول وقد أجاد:
من يفعل اخلير ال يعدم جوازيه

ال يذهب العرف بني اهللا والناس
وقد يتألم املرء من فعله اخلير مع من ال يســتحق، 
وهذا إحساس موجود بطبيعة النفس البشرية، ويكون 
هذا اإلحساس أشد أملا وإيذاء إذا قوبل إحسانك بجحود 
ونكران، والطامة إذا كان جزاء جميلك الشــر واإلساءة، 
ولكن نحن نعلم متاما أنه إن ضاع فعل اخلير عند البشر 
فلن يضيع عند خالق البشر وسيبقى في ميزان حسناتك، 
فال يخدعنك أحد مبقولة «خيرا تعمل شرا تلقى»، ففي 
الصبر على مقابلة اخلير بالشــر مثوبة وأجر مضاعف 

لك، إن شاء اهللا.
والقصص التي تناسب هذا املثل كثيرة وأولها وهو 
املشــهور ما ذكره صاحب األغانــي، الذي قال إن امللك 
النعمان أمر رجال حاذقا في البناء يقال له سنمار أن يبني 
لــه قصرا ليس له نظير فبناه بنيانا يبهر من يراه وهو 
قصر اخلورنق، فعجب النعمان من حسن بنائه وإتقان 
عمله، فقال ســنمار للنعمان ملا رأى دهشته: لو علمت 
أنك توفيني أجري وتصنع بي ما أستحقه لبنيته بنيانا 
يدور مع الشمس حيثما دارت، فقال له: وإنك لتبني ما 
هــو أفضل منه ولم تبنه لي؟ فأمــر امللك أن يرمى من 
أعلى القصر، فكان هذا جزاءه على حســن عمله، فقال 

عبدالعزى بن امرئ القيس الكلبي:
جزاني جزاه اهللا شر جزائه

جزاء سنمار وما كان ذا ذنب
سوى رصه البنيان عشرين حجة

يعلي عليه بالقراميد والسكب
فيا أيها املرء وكلنا ذاك املرء، ال تتردد في فعل اخلير، 
بل سارع به، ففيه األجر والثواب، وبه السعادة والراحة، 

وتفريج الهموم وتيسير األمور، ودمتم ساملني.

كثيــرا ما يحكم البعض علــى اآلخرين من خالل 
مظهرهم اخلارجي ويجعلون تركيزهم ينصّب انصبابا 
كامال عليه، تاركني جوهرهم فامللبس أو الشكل أو املظهر... 
إلخ، وتلك املاديــات زائد طريقة العيش واحلديث هي 
دالالت ظاهرية بالقبول أو الرفض لبعض األشخاص، 
وقد ال يــالم بعض الناس عندما يحكم على من أمامه 
من مظهره وما ميلــك، فما تراه هو الظاهر، والظاهر 
هو املكشوف وال ميكن لإلنسان بقدراته املتواضعة أن 
يعلم ســريرة من أمامه مثال، أو ما يكنه هذا الشخص 
لآلخرين من صدق أو كذب أو نفاق أو خبث، مبعنى ال 
يرى اجلانب اخلفي من شخصية الذي أمامه، وكثيرا ما 
يحكم بعضنا على اآلخرين حكما ال يليق بهم، فالبصر 
والسمع أشبه بجهاز املسح اخلارجي ال يستطيعان التحكم 
باملسح الداخلي، فاهللا عز وجل وحده من يستطيع أن 
يرى داخل اإلنسان مثلما يراه من اخلارج، لذلك النوايا 

طيبة أو خبيثة ال يعلمها إال اهللا جل شأنه.
كما يصدف أحيانا أن يرتاب البعض ويشمئز من 
أناس بســطاء وال يحترمونهم وسرعان ما يسيئون 
الظن بهم وبأخالقهم، ذلك فقط ألنهم حكموا عليهم من 
خالل مظهرهم اخلارجي، وقد يكون أولئك الناس عنوانا 
لألخالق والعفــة واألمانة، بينما في اجلانب اآلخر قد 
جتدهم ال يرتابون أبدا أو يشمئزون من أناس آخرين بل 
ويكنون لهم كل االحترام فقط بسبب مظهرهم وفخامة 
ملبســهم ولباقة لسانهم ويثقون ثقة عمياء بهم، وقد 
يكون أولئك الناس عنوانا للخبث واألخالق املرذولة، 
والصفات القبيحة والنفاق، فقد جتد منهم من يسرقك 
وأنت تضحك معه أو يوهمك بأمور أو مبشاريع غير 
حقيقية فقط كي يفر مبالك الذي لطاملا تعبت من أجله 
سنني طوال، ذلك حتى في مجال عملك قد تظن بالبعض 
أنهم حامون ومحافظون على املال العام وهم أول من 
قد يقومون باللعب فيه ملصاحلهم ومنافعهم، ويتمتعون 
وينتفعون به دون وجه حق، وميدون أيديهم حتى على 

أموال غيرهم دون أن يؤنبهم ضميرهم!
فنحن في النهاية أقوام قد نحكم على الشكل اخلارجي 
ونصدق الشكل اخلارجي ونؤمن بالشكل اخلارجي وقد 
ال ننصف أصحاب النوايا احلسنة الطيبة، ألن بعضنا 
تعجبه املظاهر فتعميه عن محاسن األخالق واجلوهر، 
وألن أغلب األشخاص صاروا يحكمون على غيرهم من 
خالل مظهرهم اخلارجي، أصبح معظم الناس يهتمون 
بالشكل اخلارجي فقط ليظهروا إلينا في أحسن وأبهى 

صورة وأهملوا ما هو أهم «اجلوهر».
وليس هذا فحسب، فالتعلق باملظاهر امتد إلى أبعد 
من ذلك بكثير لألسف، فأصبح حتى السؤال عن زوج 
املســتقبل مرتبطا بالظاهر «كم ميلك وابن من؟» ظنا 
منهم أن اإلنسان بـ «كم ميلك؟» وبـ «ابن من؟» سيجعل 
ابنتهــم تعيش براحة ونعيم وخير وفير، وال يعلمون 

أنه قد يكون على العكس متاما.
صحيح أن الوجاهة وحسن املظهر قد تفتح األبواب 
قبل القلوب، ولكن هناك من يتستر وراء هذه الوجاهة 
ويستغلها، وهناك من يتستر وراء ذلك احلسن ويشوهه، 
فهــي مجرد خبايا ال يعلمها إال اهللا، فاللحية ال تصنع 

فيلسوفا!
فهناك من يعطيك حلو الكالم وهو يكن لك البغض 
والكره، وهناك من يعد نفســه صديقا حميما ولكنه 
يحمل من النفاق آيات ودالئل، يقول رســولنا الكرمي 
ژ: «ُرب أشعث أغبر مدفوع باألبواب لو أقسم على 
اهللا ألبره»، ذلك ألن اهللا يرى النفوس الصادقة ويعلم 
بها، فبقليل من التفكيــر وبقليل من التبصر تتجلى 
لإلنســان حقيقة من أمامه، وكما يقال: «ال حتكم على 

الشجرة من حلائها».

ســاعات معدودة ويهل علينا 
عــام ميالدي جديد، نســأل اهللا 
أن يحمل العــام ٢٠٢٣ بكل أيامه 
وســاعاته اخليــر للجميع بإذن 
اليوم قمت بتجميع  اهللا، كلماتنا 
إلى  بإرسالها  سطورها ممن قام 
عبر «WhatsApp» لتهنئتي مسبقا 
بالعام اجلديد، وإليكم البعض منها:

٭ رب اجعل هذا العام مغفرة لكل 
مذنب، وهداية لكل عاص، وشفاء 
لكل مريــض، ورحمة لكل ميت، 
واســتجابة لكل دعاء، فأنت على 

كل شيء قدير.
٭ اللهــم اجعلني من الذين تدبر 
فرحتهم في السماء اآلن وأمانيهم 
أوشكت أن تكون، اللهم اجعل لي 
نصيبا في سعة األرزاق وتيسير 
اللهم  األحوال وقضاء احلاجات، 
أخرجني من حولي إلى حولك ومن 
تدبيري إلى تدبيرك ومن ضعفي 

إلى قوتك.
٭ اللهم إنا نستودعك سنة مضت 
من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا 
وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا 
أنفسنا وتيسر  القادمة، وتصلح 

أمرنا.
٭ اللهم إني أستودعك سنة من 
عمري بأن تغفرها لي، وترحمني 
وتعفو عنى وأن تبارك لي في أيامي 
القادمة وتصلح نفســي وتيسر 
أمري يا رب ال تفجعني بفقد أحد 
فال طاقة لــي بفقد األحباب، رب 
احفظ لي من حولي وال حترمني 

قريبا وال بعيدا.
٭ اللهم اجعله عاما ال يضيق لنا 
فيه صدر وال يخيب لنا فيه أمر، 
وال يــرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا 
من نحب، وبشرنا مبا يسر وحقق 

لنا ما نتمنى.
٭ مســك اخلتام: إلهي آمني... وكل 

عام وأنتم بخير.

عاش أحد امللوك في تعاســة 
وشــقاء، وســمع ذلك امللك عن 
رجل فقير يسكن فوق اجلبل لديه 
قميص السعادة، وكل من يرتدي 
القميص يُصبح سعيدا. ذهب امللك 
الفقير فوق اجلبل  الرجل  ملقابلة 
وأخذ منه القميص وأعطاه مبلغا 
املال مقابل قميصه، فرفض  من 
الرجل الفقيــر أن يأخذ املال من 
امللك وقال له: هذا القميص اعتبره 
هدية مني لك. وبعد مضي أسبوع 
عاد امللــك إلى الرجل الفقير وقد 
ازداد تعاسة فقال للرجل الفقير: 
أراك في غاية السعادة وأنا ازددُت 
تعاسة فما السر في ذلك؟ فأجابه 
الفقير: «السعادة في العطاء وليس 
في األخذ». نعم صدق الرجل الفقير 
عندما قال للملك السعادة في العطاء 

وليس في األخذ فقط.
والشيء بالشيء يذكر، اعرف 
معلم تربيــة بدنية ميلك بيتا في 
إحدى املناطق النموذجية، وتسكن 
بيتــه عائلــة كويتيــة باإليجار 
العجيب في املوضوع  الشهري.. 
أن صاحب البيت في شهر رمضان 
من كل عام ال يأخذ مبلغ اإليجار 

من العائلة الساكنة في بيته.
سألته ملاذا تفعل ذلك؟!

أجابني: يابوعبداهللا اللي يساعد 
الناس اهللا سبحانه وتعالى يساعده 
ويســهل أموره، وشهر رمضان 
التزامات  الناس محتاجة وعليها 
كثيرة، وال تنســى عيــد الفطر 
العيد والعيدية...  وشراء مالبس 
صراحة عجبني تصرفه ودعوت 
أن يوفقه  اهللا ســبحانه وتعالى 
ويسعده ويكثر من أمثاله، ومتنيت 
لو جتار العقار يقتدون بتصرفه 
وال يأخذون إيجار شهر رمضان 
من املستأجرين لكي ينالوا بركة 
شهر رمضان ودعاء املستأجرين 
لهم باخلير والبركة والسعادة، ألنهم 
أسعدوا غيرهم وأدخلوا السرور 
على قلوبهم، فاجلزاء من جنس 

العمل.
فهل من متعظ؟ آمل ذلك.

٭ آخر املقال:
من احلكم اجلميلة:

«سعادة الغني في العطاء،
وسعادة الفقير بالقناعة».

املذكورة سالفا، البد  للمهن  بالذات 
أن يعي اجلميــع أن «الظلم ظلمات 

يوم القيامة»!
ولتكن دول شقيقة وجيران لنا 
قدوة لتمييز اخلبيــث من الطيب، 
ليكون احلزم واحلسم سيد الساحات 
املذكورة سالفا، وليكن االستقرار هو 
الغالب والرفق سيد األخالق بالذات 
لتهذيب  التعليمية والعودة  للساحة 
وترتيب مناهجهــا وحقيبة فلذات 
أكبادها، وتخفيف الدوام بالذات قبل 
حلول شهر الصيام، وملا ال يتم إجراء 
بحث ودراسة على عينات عشوائية 
من طالبي العلم بيننا بكل مراحلهم 
الدراسية وســؤال كل منهم: «هل 
حتب مدرســتك ودوامها؟!» لتتبني 
املعلم مســبوقة عن  احلقيقة عند 
املتعلم! واملعــذرة عن اإلطالة لهذه 
احلالــة لنردد معهــم «بيت العز ما 

ينهز».. بسالمتكم.

املواطنني، وهذا واجب الدولة حلماية 
املواطنني حسب املادة ٧ و٨ من الدستور، 
بل في هذه الظروف وفي ظل ارتفاع 
األســعار غير املبرر وضعف الرقابة 
على األســعار يجب أن يدرس شراء 
مديونات املواطنني للقروض االستهالكية 
والشخصية وإبعاد الديون احلكومية 
ألنها أصال بسيطة، واالستثمارية ألن 
القروض االستثمارية أو التجارية تدر 
على أصحابها أرباحا شــهرية تكفي 
أقساط البنوك، ويأخذ منها فائدة «اهللا.. 

يهنيهم» ويبارك في رزقهم.
إن املقترح الــذي طالب به بعض 
النواب يجب أن يدرس دراسة متأنية 
الوطن  ويجــب أن نضع مصلحــة 
واملواطن أوال، فاملواطن هو شــريك 
فــي بناء الوطن ويجب أن يعيش في 
بحبوحة مــن أمره فالوطن لو احتاج 
سيجد املواطن يفديه ليس مباله فقط 

وإمنا بروحه وكل ما ميلك.

ميكن أيضا منح املرافق الترفيهية مثل 
املالعب الداخلية والساحات واملالعب 
اخلارجية ألي مستثمر يستغلها في 
شغل وقت الطلبة أثناء عطلتهم مبا 

هو ترفيهي ورياضي ومفيد.
هناك آالف األفكار اإليجابية ميكن 
تطبيقها في العطل الصيفية والربيعية 
مع النظر في مسألة هذه املدة الربيعية 
وتقليصها إلى ١٥ يوما كما كانت في 

السابق.
عــدة الوطن في املســتقبل هي 
جموع الطالب والطالبات في املرحلتني 
االبتدائيــة واملتوســطة، وعقولهم 
وشــخصياتهم مثل اإلسفنجة التي 
تقبل ومتتص كل ما ميكن إعطاؤها إياه، 
لذلك على الوزارات املعنية االلتفات إلى 
هذه النقاط وغيرها حتى جنني جيال 
متمكنا في املستقبل ميكن االعتماد 

عليه في إدارة البلد.

يؤدي كل منهم واجبه وفق ما يطلب 
منه، بال إنصــاف جلهودهم، فهذا 
يحتاج إلى ســؤال مختص يخاف 

اهللا فيهم.
وهناك أيضا موظفات يقع عليهن 
ظلم املزاج اخلاص، وتؤكل حقوقهن، 
وتوقف مخصصاتهن نتيجة صراعات 
قيــادات اإلدارات التي يعملن فيها 

«من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم 
القيامة، فلينّفس عن معسر أو يضع 
عنه». إذن هناك تيسير على املسلمني.
إن القانون املعروض على مجلس 
األمة ليس باإلسقاط، وهو املوضوع 
الذي قتل بحثا وفتاوى ونقاشــات 
وأفكارا وإمنا املقترح ما هو إال شراء 
الدولة املديونيات وإعادة جدولتها على 

العطلة الطويلــة، بينما يبقى املرفق 
التعليمي، متمثال باملدرسة، فارغا متاما 

كل هذه املدة!
ميكن االستفادة من املعلم هنا في 
إعطاء دروس تقوية أو مناهج إضافية 
بطرق إبداعية للطلبة في املدارس مبقابل 
معقول، وتكون اختيارية ملن يرغب، 

كل ذي حق بالبدالت واملكافآت.
وتشارك الدولة في ذلك شركاتها 
العمالقة لتنصف بذلك أيادي بيضاء 
لها متيز وعطاء ال يظلم خاللها بحق، 
فكيف بطبيب يداوي مرضاه، تفرض 
عليه رسوم عالج بدنه وأوالده وفق 
الضوابط اجلديــدة ومثله من هو 
بالســاحة التعليمية معلم أو معلمة 

٪ من الراتب  دينار وقرضه يأخذ ٤٠
وإيجار شــقته على األقل ٣٠٠ دينار 
وراتب للخادمة ١٢٠ دينارا كحد أدنى، 

ماذا بقي من الراتب؟
إن الشرع يحثنا على التيسير على 
املدينني فعن أنس ے عن النبي ژ 
قال: «يّســروا وال تعّسروا، وبّشروا 
وال تنّفروا» رواه املســلم. وقال ژ: 

الطالب الكثير من املرح واملعرفة، بينما 
ميلك الكثير والكثير من الوقت، وفي 
املقابل ال يعرف أولياء األمور ما يفعلون 
بهم خالل هذه الفترة، حتى أننا نرى 
كثيرا من املوظفني يأخذون األذونات 
أو إجازات طبية للجلوس مع أبنائهم 
أو اخلروج معهم في النهار خالل هذه 

بني فترة وأخرى، تتناقل أخبار 
محلية على مدار الساعة عن دراسة 
منح حوافز ومكافآت وزيادات وبدالت 
وصفوف أمامية بأرقام ووعود غير 
مسبوقة ال تنقطع مع معلومات عن 
قرب تفعيلهــا ألوفياء ديرة اخلير 
والعدل واإلنصــاف دون تبذير أو 
إســفاف للمال احلالل، حيث تبرز 
الثواب  الرشــيدة ميزان  حكومتنا 
املطلوب والعقاب احملسوب! للساحة 
للعاملني  الصادقة  بالوعود  الزاخرة 
األوفياء املخلصني من أهل الديرة بكل 
نسيجها، ولبعض الوافدين األوفياء 
املهــن االختصاصية  من أصحاب 
والفنية كالتعليــم بأنواعه والعالج 
بتخصصاتــه وكل موظف وعامل 
حكومي وأهلي رجال كان أو امرأة، 
يعملون وفق نظام معمول بضوابط 
كما في الدول املتقدمة بالذات لألسرة 
الصحية واألسر التعليمية إلنصاف 

في عام ٢٠٠٦ تقدم النائب األسبق 
ضيف اهللا بورمية مبقترح إلســقاط 
للموضوع  القروض، وعقدت جلسة 
ولم يحــظ املوضوع مبوافقة النواب 
في مجلــس ٢٠٠٦ وكان هناك حائط 
صد حكومــي واقتصادي كبير جدا، 
وبقيت هذه القضية بعد سقوطها في 
مجلس األمة مادة دسمة للحديث في 
الدواوين واملنتديات، وكانت هناك بعض 
احللول احلكومية كصندوق للمتعثرين 

أو صندوق األسرة أو غيرهما.
والســؤال: هل ما يعــرض على 
النــاس صحيح؟ طبعا ليس كله خطأ 
أو كله صحيحا. وعند مناقشــة هذا 
األمر يجب أن نقف عند األخطاء التي 
ارتكبتها احلكومة أو املواطنون في هذا 
األمر، وهل نحن كمواطنني نعاني من 
مشكلة أم ال؟ هل هناك عوز حقيقي 
لدى املواطن؟ اإلجابة «نعم» إلى حد ما، 
فاملواطن الذي يتلقى راتبا قدره ١٠٠٠

في ٥٠ يوماً يبدو أن الدولة تضع 
نفســها في مواجهة األجيال القادمة 
دون اســتعداد، ٥٠ يوماً كانت فيما 
مضى تســمى بـ «عطلة ١٥»، ألنها 
بكل بساطة خمسة عشر يوما فقط.

هناك ســباق مع الزمن تخوضه 
وزارة التربية دون تفســير واضح، 
فاملرحلة االبتدائية التي دائما بحاجة 
إلى وقت أكبر ليتمكن الطاقم التعليمي 
من شرح املنهج لهذه العقول الطرية، 
جندها تعطل الدراســة مبكرا، بينما 
يستمر املعلم في الدوام بعدهم، هناك 
فاقد تعليمي جراء «اجلائحة» املاضية 
لم يتم تعويضه بعد، وهناك دروس 
يتم اختصارها بشكل مخل، وأخرى 
يتم إلغاؤها بسبب قصر املدة، فلماذا 
هي قصيرة؟ ما الذي ينتظر الطالب 

حتى ينهي العام الدراسي اآلن؟
ليس فاقدا تعليميا فقط، إمنا ينقص 

كلمات ال تنسى

خيرًا 
تعمل 

شرًا تلقى
مشعل السعيد

في سياق احلياة

حلاء 
الشجر

فاطمة املزيعل

نقش القلم

دار العز ما تنهز 
برعايتكم

محمد عبداحلميد الصقر

نبض

شراء 
املديونيات 

واجب
سعد النشوان

بقضاء اهللا وقدره قد يخفف علينا 
احلزن وكذلك لتأثيراته على الصحة 
فيجــب أن نحافظ علــى صحتنا 
لنســتطيع املضي فــي حياتنا مع 
لم يفارقونا فاحلياة  الذين  أحبائنا 
مؤقتة ولن تدوم ألحد، فالبكاء هو 
أحد الطرق إلطالق املشاعر وتخفيف 
احلزن وكذلك الكتابة قد تفيد البعض 
في التعبير عن أحاسيسهم وميكن 
تصميم ألبوم للمتوفى يحتوي على 
صور من حياته وأصدقائه وكل ما 
يحب فعله وقوله ولكن إن اشــتد 
احلزن فال بد من التواصل مع أحد 
األطباء النفســيني للمساعدة على 
جتاوز هذا احلدث. قال تعالى: (كل 
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
اجلالل واإلكرام) ســورة الرحمن: 

٢٦ و٢٧. 
وقال تعالى: (كل نفس ذائقة املوت 
ونبلوكم بالشر واخلير فتنة وإلينا 
ترجعون) سورة األنبياء: ٣٥. فاملوت 
هو نهاية احلياة الدنيا وبداية احلياة 
اآلخرة وكلنا سنموت ولكن من يعمل 
مبا يرضي اهللا قبل موته سيكون 
من الفائزين في آخرته. وندعو اهللا 

أن يحسن خامتتنا جميعا.

وليس بالتدرج وبعد ذلك تبدأ مرحلة 
االكتئاب وهو اســتجابة طبيعية 
للخسارة الفادحة لفقد عزيز فالبعض 
ينسحب من احلياة وتنعدم رغبته 
في النهوض من الســرير والقيام 
بأبسط املهام اليومية وبعد ذلك تكون 
مرحلة التقبل أي تقبل الرحيل األبدي 
والتفاهم معها ولن نعثر على بديل 
ولن ميأل مكان من فقدناه أحد وهذه 
احلقيقة لن تعجبنا ولكننا يجب أن 
نتقبلها لنتعافى ونتأقلم مع احلياة 
اجلديدة بفقدان من كان عزيزا علينا.

وعندما نحزن لفقدان عزيز لدينا 
ال بد أن نخفــف احلزن، فاإلميان 

دون من فقدناه، وثانيتها الغضب، 
فقد نغضب على من فقدناه أنه لم 
يكن يهتم لنفسه وصحته ونغضب 
من عجزنا عن إنقاذه أو مساعدته أو 
أننا لم جنلس معه الوقت الكافي قبل 
وفاته. ثم تبدأ مرحلة املساومة وهي 
أن حتاول معاهدة نفسك على التطوع 
مثال ملساعدة الفقراء أو الصالة في 
مواعيدها إن لم تكن تصلي بانتظام 
حتى انك حتاول إرضاء من فقدته في 
قبره، وتتجلى هذه املرحلة بإمياننا 

بأننا سنرى أحباءنا في اجلنة.
ولكن هذه املراحل ال تكون بهذا 
الترتيب فقد تقفز من مرحلة ألخرى 

يرحل عنا العديد من الناس كل 
يوم ويكون من بينهم عزيز لدينا 
ومــن بينهم من يعنــي لنا الكثير 
نفقدهم ونفتقدهــم، فاملوت حق 
علينــا جميعا وكلنا راحلون ولكن 
ال ميكن أن نوقف شعورنا باحلزن 

لفقدهم وفراقهم.
متضي حياتنــا بحلوها ومرها 
ونعيش على هــذه األرض مؤقتا 
ونعلم أننا لن نبقى فيها لألبد وكل 
ما نواجهــه هو اختبار لنا فالفراق 
اختبار لنا على قوة الصبر واإلميان 
بقدر اهللا فيجب أال جنعل حياتنا كلها 
أحزانا، ألن احلزن يؤثر على القلب 
الباحثة  واجلسم والصحة. قضت 
والطبيبة النفسية «إليزابيث كوبلر-

روس» حياتها كلها تدرس وتكتب عن 
املوت وما قبله وما بعده واستخلصت 
من دراساتها منوذجا يسمى «منوذج 
كوبلــر روس» أو «مراحل احلزن 
اخلمس» والتي ســردتها بصحبة 

الطبيب النفسي «ديڤيد كيسلر».
إننا منر مبراحــل مختلفة من 
احلزن، أوالها عدم تصديق اخلبر 
وكأنه حلــم ونريد أن نصحو منه 
ونفكر كيف نســتطيع احلياة من 

ألم وأمل
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استنارة

فاقد تعليمي 
وأكثر

حمد حمود الشمري


