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الصدفة هي ما يحدث لك دون أن تتوقع وبال اتفاق 
أو موعد، لذلك قالوا في األمثال: «رب صدفة خير من 
ألف ميعاد»، ومع ذلك فليس كل صدفة سعيدة فقد 
تكون مؤملة لك وتتمنى لو لم تقع، ورغم تأثير الصدفة 
اإليجابي أو السلبي على نفس املرء فهي نادرة احلدوث، 
وال تتكرر كثيرا في حياتك، وال تخلو حياة اإلنسان 
من الصدف، وقد تغير من مجريات أمورك وتقلبها 
رأســا على عقب دون أن تتوقع ذلك، ومبا ال يخطر 
لك على بال، وقد حدث مثل ذلك، وسبحان اهللا تأتي 
الصدفة بغتة وبال توقيت، ومن الصدف اجلميلة أن 
األطباء اكتشفوا أدوية تهم البشرية مبحض الصدفة، 

غيرت من حياة مرضى كثر.
ولو فكرنا قليال لعلمنا أن الصدفة إمنا هي مشيئة 
اهللا تعالى وقدره الذي جعلها لك بال ترتيب، أو ليس 
لقاء النبي موسى گ بالسيدة آسية ابنة النبي شعيب 
گ، كان بالصدفة البحتة فكانت هذه الصدفة سببا 
في زواجهما، وكذلك إسالم أم معبد عاتكة بنت خويلد 
اخلزاعية كان مبحض الصدفة أيضا وهو ما قضى 
به اهللا لها، فقد مر بها النبي ژ وهو في طريقه إلى 
يثرب مهاجرا، ومعه أبوبكر ومولى أبي بكر عامر بن 
فهيــرة، ودليلهم عبداهللا بن األريقط الليثي، وكانت 
امرأة برزة جلدة فسألوها حلما ومترا يشترونه فلم 
يصيبوا عندها شيئا، فنظر النبي ژ إلى شاة فسألها 
عنها، فقالت شاة خلفها اجلهد عن الغنم، قال: اتأذنني 
لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها 
حلبا فاحلبها، فدعا بها ومسح ضرعها بيده وسمى 
اهللا، ففوجئت عليه ودرت واجترت ودعا بإناء فحلب 
فيه، ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا 
وشرب آخرهم، ثم حلب ثانية حتى مأل اإلناء ثم غادره 

عندها، فكان ذلك سبب إسالمها.
بالنسبة لنجوم ومشاهير وصلوا  وكذلك احلال 
إلى الشــهرة بالصدفــة دون أن يتوقعوا ذلك، وقد 
ذكرت أن هناك صدفة ال تسر، فمن الصدف احملزنة 
دخول عبيد بن األبرص األســدي، وهو شاعر من 
كبار شــعراء اجلاهلية وحكمائهم على امللك املنذر 
بن ماء السماء يوم بؤسه بالصدفة، وهو اليوم الذي 
يقتــل فيه من طلع عليه كائنا من كان، فقال له امللك 
ملا رآه مقبال: هــال كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: 
أتتك بحائن رجاله، فقال املنذر: أو أجل بلغ مداه، ثم 
قال له: أنشدني فإن شعرك كان يعجبني، قال: حال 
اجلريض دون الغريض، قال: اسمعني، فقال: املنايا 
علــى احلوايا، فقيل له: ما أشــد جزعك من املوت! 
فقال: ال يرحل رحلك من ليس معك، فقال املنذر: قد 
أمللتني فأرحنــي، فقال: من عزيز، وكل كالم عبيد 
الذي أجاب به املنذر صار أمثاال تروى، وفي النهاية 

كان مصيره القتل.
وهذه الصدفة القاتلة.. ودمتم ساملني.

تتباهى األمم بسجلها النظيف ومراعاتها حلقوق 
اإلنسان، هذه احلقوق التي نظمها اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان والتزمت به الدول التي وقعت عليه، أو من 
منطلق أن البعض يتباهى باحترامه هذه احلقوق، ونحن 
في الكويت حريصون كل احلرص على أن تكون صفحة 

الكويت بيضاء خالية من أي هدر حلقوق اإلنسان.
ســجل الكويت في حماية حقوق اإلنسان ناصع 
البياض، لكن فئة قليلة باعوا ضمائرهم تتسبب في 
تلويثه، حيث ارتضوا ألنفسهم أن يتربحوا ويكسبوا 
على حساب دماء الفقراء واملساكني من العمالة الهامشية، 
وهؤالء ال يرون أبعد من أنوفهم وال يهمهم ال من قريب 
أو بعيد أن تكون سمعة الكويت عرضة لالتهامات بهدر 
حقوق اإلنســان، ألنهم ببساطة شديدة يستعبدون 
الناس، فالوزارات تتعاقد مع الشركات لتقوم بأعمال 
معينة كالنظافة واحلراسة وغيرها وحتسب للعامل 
راتبا محددا عن كل شهر، إال أن هذه الشركات تأتي 
وتبخس حقوق العامل وتتعاقد معه بأقل من هذا املبلغ 
املتفق عليه مع اجلهات املختلفة، وال تكتفي بذلك بل 
تتأخر في دفع مســتحقاتهم لثالثة أو أربعة أشهر 
وتدفعهم لإلضرابات التي تسيء إلى سمعة الكويت.

فمن أين يأكل هؤالء العمال البســطاء؟ ومن أين 
ينفقون على أســرهم في بلدانهــم؟! إنهم في هذه 
الظروف الالإنســانية التي فرضتهــا عليهم بعض 
الشركات املســتكبرة الظاملة أصبحوا قنبلة موقوتة 
تهدد أمن الكويت وسمعتها، فاجلوع ال يعرف القيم، 
واجلائع ال يرى إال طعامه، وحتى ال يشار إلينا كآكلني 
للحوم البشر الذين يعيشون على حلوم ودماء العمالة 
البائســة، يجب على اجلهات املسؤولة في الدولة أن 
تكون حازمة وتضرب بيد من حديد وتوقف التعامل 
مع هذه الشركات.. ارفعوا شعار «ال للتنفيع» وقدموا 
ســمعة الكويت على كل اعتبار. وقد رغب نبينا ژ 
في سرعة إعطاء األجير حساب تعبه وجهده سريعا 
فور انتهائه من عمله، وذلك بنص صريح في احلديث 
الشريف: عن عبداهللا بن عمر ے قال: قال رسول 

اهللا ژ: «أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه».
أما الشركات الظاملة فنقول لها: متى استعبدمت الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فتعسا ملن يتاجر بسمعة 
الكويت، وتعسا ملن يقدم مصلحته على سمعة الوطن.
احذروا دعوة املظلوم، قال اهللا ســبحانه وتعالى 
فيما رواه رســول اهللا ژ باحلديث القدســي: «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 

محرما فال تظاملوا».
وعن جابر ے أن رسول اهللا ژ قال «اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يــوم القيامة»، والظلم هو وضع 

الشيء في غير محله باتفاق أئمة اللغة.
قال الشاعر:

حســبي من احلب أنــي بالوفاء له
أمشــي وأحمل جرحا ليس يلتئم

وما شــكوت ألنــي إن ظلمت فكم
قبلي من الناس في شرع الهوى ظلموا

فاظلم كما شئت ال أرجوك مرحمة
إنا إلــى اهللا يوم احلشــر نحتكم

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن 
عليها من املخلصني من كل مكروه، اللهم آمني.

«حان الوقت ملخاطبة احلاضر 
بلغته، حان الوقت ملزج املاضي 
التحاور مع  بالواقع لنستطيع 
احلاضر، حان الوقت ألن نسمع 
ونتفهــم لغة احلاضــر لنبنى 

املستقبل».
تلك كانت فحوى احلوار الذي 
قاله املبدع الفنان بيومي فؤاد 
في ختام مسرحية «أنستونا».

سطور مقالنا اليوم لن تبحر 
فــي قصة املســرحية، ولكن 
كلماتنا اليوم ما هي إال سطور 
إعجاب بالعديد من العناصر التي 
متتعت مبشاهدتها أثناء العرض 

:Hashtag املسرحي، ولهم منا
# للمنتــج محمــد أحمد 
السبكي، بأن يتحمل مسؤولية 
إنتــاج عمل مســرحي بهذه 
الضخامة وما ميتلك هذا العرض 
من أسماء فنية المعة في سماء 
العربي ومــن ديكورات  الفن 
وأزيــاء وغيرها مــن عناصر 
مســرحية في تلــك الظروف 
االقتصاديــة العاملية «أرفع لك 
القبعة» وأطلق عليك محارب من 
الدرجة األولى، وبالفعل انتصرت 
في معركتك مبا قدمته في عالم 

املسرح من إبداع.
املنفذ:  # املخرج واملخرج 
شهادتي مجروحة بحكم أنهما 
أصدقــاء العمر، ولكن اجلميع 
يعرف ويعلم عندما يجتمع ثنائي 
اإلخراج خالد جالل وعال فهمي 
في عمل مسرحي ماذا ستكون 
النتيجة: إبداع بكل حروفها، ألف 

مبروك ومن تألق إلى تألق.
# دنيا سمير غامن، ابن الوز 
عوام، رحم اهللا من غرس بك ما 
هو املسرح، وما هو اإلبداع، وما 
التميز واإلتقان، رحم اهللا  هو 
من علمك حرفة الفن وفنونه، 
دنيا جنمة في عالم املســرح 
االســتعراضي ال أبالــغ بهذا 
الوصف فهي جنمة حتمل الكثير 
والعديد في جعبتها، أمتعتنا من 
هذا الفن عندما شــاهدناه في 

مسرحية «أنستونا».
# املؤلف «كرمي سامي.. أحمد 
عبدالوهاب»، مولد وإحياء الزمن 
اجلميل، «أنستونا» تعلن عن 
الكتابة  ثنائي في فنيــة  مولد 
املســرحية «واهللا فكرتونــا 
بزمن العم بديع خيري وجنيب 
الريحانــي»، ما أجمل كتابتكم 
وطرحكم لقضاياكم، نعم أصبتم 
في اختيار تيمتكم املســرحية 
والتي يعاني ليس فقط جيلكم 
بل أيضا جيلنا «املاضي» ألننا 
بالفعل يوجد بينا وبينكم فجوة 
أن نفهم  يصعب على اجلميع 
بعضنا طاملا املخاطبة تقوم بفعل 
املاضي لتأمر ببناء احلاضر! تلك 
هي املعادلة الصعبة التي قمتم من 
خالل حواراتكم بطرحها وكيف 
أن نقدر بأن نلغي تلك الفجوة من 
خالل أن ندمج املاضي باحلاضر 
لنقدر أن نفهم بعضنا وأن نصل 
إلى رأي يتفق عليه الكل، أصبتم 
بطرحكم لقضيتكم من خالل 
مسرحية أنستونا، ألن الكتابة 
للمسرح االستعراضي تعد من 
الكتابات املســرحية،  أصعب 
أنفســكم  ولكن تفوقتم على 
في تأليفكم لـ«أنســتونا»، بل 
تفوقتم أيضا في مشاركتكم في 
األداء التمثيلي مع طاقم العمل 

 .Chapeau ،املسرحي
# لفريق العمل املســرحي 
لتلك  الشكر  «أنســتونا»، كل 
الورود التي قمتم بإهدائنا بها 
وما حتمله من رســائل فنية 
ومسرحية بعبير مبدع جعلنا 
نستنشق من خالل «أنستونا» 
عبير املســرح الــذي افتقدنا 
أنتــم تعيدون  عبيره، وهــا 
املاضي بعطــر احلاضر  لنــا 
لنستنشق معا عطر املستقبل 
التمثيلية  إبداعاتكم  من خالل 
واالســتعراضية في مسرحية 

أنستونا.
# أمين بهجت قمر، مرفوع 
عليك القلم مبا كتبت من أبيات 
وأشــعار لـ «أنستونا»، قمت 
بنسيج املاضي بالقافية، ولكن! 
كانت مفرداتها مكتوبة بالعامية، 
اهللا عليك يا عــم أمين، مبدع 
ومازالت حروفك تغمرنا وتغمر 
الشعر العربي املعاصر بإبداعاتك، 
تلك هي ملكتك حتضر لتحيي 
القافية بحروف العامية، تفوقت 

في «أنستونا».
مســك اخلتام: كل الشكر 
إذا  العمــل واعذروني  لفريق 
لم أسلط عليه  نسيت عنصرا 
الضوء، ولكن ال يســعني إال 
أقول لكم: شكرا، والشكر  أن 
موصول ملن أطلق على املسرحية 
اسم «أنستونا» لسببني: أولهما 
أنكم أحييتم ذكرى كلمة الراحل 
سمير غامن، رحمه اهللا وأسكنه 
فســيح جناتــه، واملعروفــة 
«أنستونا» في فوازيره، والثانية 
بالفعل «أنستونا» مبسرحيتكم.

على دور احلكومة بالكويت واألماكن 
اخلاصة بإقامة أميــر الكويت ودور 
السفارات واملفوضيات والقنصليات 
الكويتية في اخلارج وعلى الســفن 
التي حتمل اجلنسية الكويتية ويجوز 
رفعه على املباني اخلاصة في األعياد 

واالحتفاالت العامة واخلاصة. 
ويجب احلفاظ على العلم من التلف 
وعدم تركه مرميا في األرض، أو أن 
يكــون ممزقا أو في حالة غير الئقة، 
وخاصة أثناء احتفاالت اليوم الوطني 
ويوم التحرير والتي يغفل البعض عن 
اتباعها. فلنبدأ احتفاالتنا باليوم الوطني 
بالطريقة الصحيحة،  التحرير  ويوم 
وذلك بااللتزام مبا جاء بالقانون اخلاص 
بالعلم الكويتي رقم ٢٦ لســنة ١٩٦١
وتعديالته بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦١

وعدم اإلخالل بأي مادة من مواده فهو 
رمز الدولة الــذي نفتخر به ويجب 
احلفاظ عليه بصورتــه الالئقة أثناء 

االحتفاالت وبعد االنتهاء منها.

معها طريقا نحو الكرامة.
يعود فبرايــر فتعود معه أقواس 
النصر مزدانة بأكاليل الورود، مخضبة 
بألوان التضحية، مجللة بالدماء الزكية 
ألبطالها األوفيــاء، التي ارتوى ثرى 

الوطن منها حتى اكتفى.
يعود فبراير فتعود معه عبقرية 
قيادتنا، التــي أدارت بحكمتها أروع 
مالحم الصمــود والدفاع عن احلق 
املشروع، كيف قامت بأعباء مسؤولياتها 
خير قيام، فلــم تراهن ولم جتازف 
مبصير شعب ومستقبل أمة، بل خرجت 
تدعم وتؤازر، وحتشد القوة في سبيل 
استعادة احلق املسلوب، لم ترهبها آلة 
البطش والعدوان، فانطلقت عن إميان 
راسخ تســمع الدنيا عدالة قضيتنا، 
وحتجز مكانا في الطليعة متد أبطالها 
الكفاح، يســتمدون من  في ميادين 

تصميمها األمل حتى حتقق النصر.
يعود فبراير وقلب الكويت ال ينفك 
ينبض، يسترجع املاضي ويهتف للغد، 
تعود الذكرى وأبناء الكويت صاروا زينة 

ملجده، وقوة لكيانه، وبناة لنهضته.

مــتاهات وهمية!
٭ تعلمت من احلياة انني سأصادف 
بحياتي ناسا أذكياء وناسا أغبياء، وال 

بد لي أن أتعامل مع كال االثنني.
٭ تعلمت من احلياة أنني اذا أخطأت 
بحق اآلخرين أعترف بخطئي وأعتذر 

بشجاعة ودون تردد!
٭ تعلمت من احلياة أن التسامح في 
أخطاء اآلخرين هي قمة سمو األخالق 

واإلنسانية! 
٭ تعلمت من احلياة أن املال الذي يأتي 
بطريق سهل يذهب أيضا لطريق سهل!

٭ تعلمت من احلياة أن الهدايا الثمينة 
املهداة لي لن تخلق لي احلب والسعادة!
٭ تعلمت مــن احلياة أن من يجلس 
حتت شــجرة مثمرة ليست شجرته 

لن يجني منها غير اجلوع!
٭ تعلمــت من احليــاة أن من يريد 
الوصول إلى أعلى درجات النجاح ال 
بد ان يستعمل أكثر من سلم للصعود 

عليه!

علم دون إميان.
وقد أســميته «مثلث الطاعة»، ألن 
العبادات وحســن اخللق والعلم، كلها 
جتتمع متكافلة كأصول للطاعة التكاملية 
هللا عز وجل، واألســاس في الصناعة 
اإلنسانية - أي هي أمور حث عليها ديننا 
اإلسالمي احلنيف، بل عظم شأنها وشدد 
عليها، لكونها أساس الدين اإلسالمي - 
لصقل أفضل الشــخصيات التي تليق 
بعبادة اهللا عز وجل، والتي هي أساس 
صناعة احلضارة اإلنسانية الراقية على 

اإلطالق.
وعليه، فالتقييم مهم لإلنسان حتى 
يعلم مكامن النقص في حياته ويكمله، 
ليكون متكامال في نواحي أصول طاعة 
اهللا عز وجل، وعليه من املهم تدرج الفرد 
في التعلم واكتساب اخلبرات من أجل أن 
يغطي احتياجات مراحله العمرية حتى 

يتمم املعادلة العمرية بنجاح.

يرمز إلى اإلجنازات العظيمة للدولة، أما 
األحمر فهو لون دم لألعداء، واألسود 
يرمز إلى ساحة املعركة التي يتم فيها 

القتال.
ويجب على اجلميع احلفاظ على علم 
الكويت وااللتزام بالقانون وتعديالته 
في شأن العلم الوطني للكويت والذي 
يحتوي على عدة مواد منها االلتزام 
بتعليقه بالصورة املناسبة، وأن يرفع 

للوطن الذي أحيا فيهم معاني السمو 
والرفعة، كم أنت عظيم أيها الوطن حني 

تتجلى على أبنائك في ذكرى عزتك.
الباكــر، ومع  الصبـــــاح  منذ 
إشراقة شمس نهار كويتي خالص، 
تشق اجلموع املتحمسة طريقها نحو 
املجد، تســتقبل في انشراح نسمات 
العبقة، بعزائم وطنية دفاقة،  فبراير 
تهدهد أحـــالم صغارهم، تنفخ في 
االنتماء، تضيء  لهيـــب  صدورهم 
لهم شعلة النور اخلـــالد، ليلتمسوا 

الى ذلك النجاح بعزمية وإصرار.
٭ تعلمت من احلياة أن الذين يسبحون 
عكس التيار هم جماعة من الفاشلني لن 
يصلوا إلى شاطئ األمان مهما سبحوا!

٭ تعلمت من احلياة أن اختيار الصديق 
املخلص صعــب أن جتده إال بأعماق 

البحار.
٭ تعلـــمت من احلياة أال جنــري 
وراء ســراب لن يوصــــلنا إال إلى 

املعرفة باهللا عز وجل»، والذي ينتفع منه 
املؤمن ويقوي به إميانه، وينفع به الناس 
في أمور دنياهم، والذي يلعب دورا في 
ارتقاء النفســيات والفكر واألداء العام 
في العمل اإلنساني، ويزيد من بصيرته 
لألمور، فالقراءة النوعية من السلوكيات 
الواجبة على كل مسلم، وذلك في قوله 
تعالى: (يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات) «ســورة املجادلة، 
آية:١١»، حيث تدعو اآلية الكرمية إلى ربط 
اإلميان بالعلم، فال إميان دون علم، وال 

وال ننسى الضوابط التي يجب التزامها 
عند التعامل مع علم الكويت بحيث أن 
يكون اللــون األخضر إلى فوق عند 
تعليقه أفقيا، وعلى اليمني عندما يعلق 
رأسيا وعند عرضه بجانب علم آخر 
يجب أن يكون العلم الكويتي باجلانب 

األمين. 
إن العلم هو رمــز الدولة ويرمز 
اللون اخلضر لألرض الطيبة واألبيض 

أينمــا توجهت طالعتــك مظاهر 
االبتهاج حاضرة، تغمر الدنيا أنســا 
وبهجــة، تعانق األفق فــي مهرجان 
وطني براق، ميتد ليعم ربوع كويتنا 
العزيز، داال على أصالة شعبه ونقاء 
عنصره، هنا تختلط األماني، تتوحد 
الوجهة، الكل حتت رايات املجد سواء، 
هنا يجتمع الناس في صعيد الوطنية 
الطاهر، يرددون أناشيد احلب عذبة 
كماء السماء، نقية كقلوب الطير، رقيقة 
كأوراق الشجر وعناقيد الزهر، يهتفون 

ليست هي القراءة والكتابة، إمنا هي 
مجموعة من اخليارات املعرفية التي 
توصلنا الى النجاح من دون االستعانة 

باآلخرين.
٭ تعلمــت من احلياة أن االنســان 
الضعيف هو الذي يهرب من املواجهة 

امليدانية قبل أن تبدأ املعركة.
٭ تعلمت من احلياة إن اردنا النجاح 
فال بد لنا أن نكافح وأن جند لنصل 

الرواتب وصيام التطوع.. إلخ من العبادات 
التطوعية.

٭ حصيلة قيم أخالقية: أي سلوكيات 
مبنية على قيم ترتقي بإحسان عال في 
القيم األخالقية «حفظ  العطاء، وسنام 

اللسان».
٭ العلم وسنامه (علم القرآن): ال أقصد 
العلم األكادميي - فاليوم أصبحت الشهادة 
األكادميية في التخصص شيئا ال غنى 
عنــه، وإمنا أقصد العلــم الذي يكون 
بـ«مزاولة القراءة والتدبر والفهم وزيادة 

نرحب دائما بشــهر فبراير، فهو 
شهر الفخر واالعتزاز للجميع وشهر 
األمن واألمان والعزة والكرامة، إنه شهر 
االحتفاالت الوطنية التي يبتهج اجلميع 
فيها، ولكن كيف ميكننا االحتفال بهذه 
األيام اجلميلة؟ إن االحتفاالت تبدأ برفع 
العلم الوطني الذي مت تصميمه على 
أفقي ويحتوي على  شكل مستطيل 
األلوان األخضر واألبيض واألسود 
واألحمر املســتوحاة من بيت شعر 

للشاعر العربي صفي الدين احللي:
وإنا لقوم أبت أخالقنا كرما

أن نبتدي باألذى من ليس يؤذينا 
بيض صنائعنا سود وقائعنا

خضر مرابعنا حمر مواضينا 
وكان املغفور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
رحمــه اهللا، قد قام عندما كان وزيرا 
للخارجية برفــع العلم الكويتي أمام 
مبنــى األمم املتحدة بعــد انضمام 
الكويت لألمم املتحدة في عام ١٩٦٣. 

فبرايــر من كل عــام تهل ذكراه 
عزيزة على قلوبنا، محببة لنفوسنا، 
شامخة شموخ اجلبال، تتجدد بها آمال 
وطموحات وتطلعات شعبنا الوفي نحو 
غد أفضل، ذكرانا مبذاق مغاير ألنها 
باختصار ملحمة الصمود والفداء، في 
حلظة فارقة تالحمت قوى شعبنا في 
أروع صورة، تتصدى باحلديد والنار 
والدم لقــوى البطش والعدوان، التي 
النيل من سيادة أرضنا،  جترأت في 
ما أجمل الذكريات حني تشــعرنا بأن 
في احلياة ما يستحق أن نحيا ألجله، 
وهل هناك ما يســتحق أن نحيا، بل 
ومنوت ألجله بعد الدين غير الكويت؟
امليادين،  يعود فبراير فتــزدان 
الساحات، وتزهو فضاءات  وتتجمل 
الكويت براياتها، ترفرف في عنفوان 
وكبرياء، تهتز عزيزة فوق صواريها، 
ال حتول دونها إرادة، ومن خلفها مهج 
تتشوق، وحناجر تهتف، وقلوب نقية 

تؤمن في تصميم:
وطني الكويت سلمت للمجد

وعلى جبينك طالع السعد

ال شــك أن احلياة هــي دروس 
وأفعال نتعلمها مــن احلياة اليومية 
ومن واقعنا الذي نعيش فيه، ونتحدى 
الزمن  الصعاب لنخوض غمار  كذلك 
بكل همة ونشــاط لنتذوق بعد ذلك 

ثمار النجاح.
وال شك أن النجاح في احلقيقة لن 
يأتي جزافا إمنا يأتي بعد كفاح ومواصلة 
الطريق الطويل لكل ما به من استعدادات 
وقدرات وطموح توصلنا الى أهدافنا. 
وهناك عدة نقاط أود أن أشــير إليها 
في مقالي هذا، مما تعلمته من دروس 

احلياة وهي على النحو التالي:
٭ تعلمــت من احليــاة أن األقوياء 
بالنجاح،  الفشل  الذين يواجهون  هم 
أما الضعفاء فيشــهدون هذه احلياة 

الواسعة.
٭ تعلمــت من احلياة أن الســعادة 
والتعاســة نحن نخلقها بأنفسنا إن 

شئنا سعدنا وإن شئنا تعسنا!. 
٭ تعلمت من احلياة أن املعرفة والثقافة 

من أهم املسائل التربوية في الصحة 
النفسية للفرد هي «التقييم»، فالتقييم 
أساس العمل اإلصالحي والتنموي، ولذلك 
حق علينا نحن أمة محمد عليه أفضل 
الصالة والســالم أن نقيم أداءنا لذاتنا 
وعطاءنا ألهلينا في الدنيا قبل أن نقف 
بني يدي الرحمن يوم ال ينفع مال وال 
بنون، يقول اهللا عز وجل: (يا أيها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس واحلجــارة عليها مالئكة غالظ 
شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون 

ما يؤمرون) «سورة التحرمي، آية:٦».
ومثلث الطاعة يعني األصول السلوكية 
في طاعة اهللا عز وجل والواجب تكاملها، 
ويتكون من ثالثة أصول تعمل على تكامل 
القوام النفسي واالجتماعي للفرد، وهي 

كالتالي:
٭ العبــادات: أي الفرائض من صالة 
وصيام وزكاة.. إلخ، والنوافل: أي السنن 
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