ُ ّ
االحسان للنفس يف األقدار املرة
مفاتيح هذه المقالة ثالثة( :شك ك ) ،و(إشك ك ا ) ،و(تفاعل) ،ومناسك ك ة مقالتي هو ف اق الوالدة وانتقالها لعالم آخ ،
وصككعو ة الفقد الواداني لت االم التي تعودت ع ى توايهاتها وت يتها واهتمامها نا و عايتها الصككاد ة في ل
أو اتنا مع غياب أ ي الدائم ثم توليها ت يتنا سككككتة أوالد وأ عة نات وحدها ،ف انت األم واألب أل ث من ثالثين
سككككنة ،وتح ّم ت ل الصككككعاب ،وفّت و فّت وأحسككككنت؛ فازاها هللا خي الازاء واع ها في م ان أعظم وأ م
وأفضل صح ة خي خ ق هللا من األطها واأل ا  ،تحفها المالئ ة ويغشاها النو  ،وتستظل في ع ش ال حمن.
ومو ف هذا ي ّم ع ى عض الناس في فقدان وغياب أحد األح ة واألصد اء واأل ا ب ،فهو ين اإلن ا والذهول
أو االعت اض ،او الموااهكة والتعكامكل مع المو ف والظ ف فكنن كا الصكككككدمكة يت تكب ع يهكا تت ع آثكا هكا سكككككنوات
وتؤث ع ى حياته مستق الً أض ا شديدة الخطو ة نفسيا ً وذهنيا ً و دنيا ً وحتى في عال اته مع الحياة والناس.
وأما عيش التا ة نفس ال حظات ،والعزاء ثالثة ايام ا اما ً ل ضكيّف الذ غاد  ،هو في األصكل ا اما ً لمح يه،
وتقكدي ا ً لمنزلتكه معنكا في الحيكاة؛ أمكا المح ين فتكذ ه كل اميكل أثنكاء معكاشكككك تكه وال قكاء كه ،وتشكككككافي لال ت كاط
الاسكمي والذهني الذ تم ين اسكد الضكيّف واسكم المحب طف ،فنسكمح لطا ة ال قاء أن تنط ق العالم الفسكيح
دون طها في طا تنا ،ونتشكافى من آثا ها وت قى في منطقة الذا ة ذ ى ذهنية طي ة ،وال ن ّون مشكاع سك ية
منخفضة دائمة تع ق في الاسم وتؤث ع يه مستق الً.
لذا أضع يني يد ّ القا ئ ال يم هذه اإلشا ات في التعامل مع الصدمات في الحياة.
فت ة العزاء والمشكاع السك ية المنخفضكة التي ال يسك م منها إنسكان مهما انت منزلته وم انته في الحياة ،تسكتحق
أن تعاش امل تفاصي ها وتش ع ل مشاع ها ثم تمضي في حيات .
وفا ًء لت العال ة؛ أن تعيش أ عاد المشكاع وتتذ
وازعاااتنا ،وامالها و ها ،لنصل ل شفاء.

ل صكو ها المخت فة خالل حياتنا معها شكقاوتنا وتااوزاتها،

الحزن ليس مط ب وال محمود ل هو من لوازم الط يعة والم ح ة ومؤ ت العزاء و ما يل:
"الو ت ما انت فيه ،وان نت في الحزن فهذا و ته"
ااء في االخ ا أن "الحزن والغم والهم والاز والخو من شكا ة واحدة ومن تعاطى وصكف اغصكان الشكا ة
طال ع يه" يعني؛ اسكتم ا المشكاع السك ية الحزن هو اسكتم ا تغذية شكا ة أ دا الحزن ،وهذا ما نهت عن
الش ائع واألن ياء والصالحين واألفتا ات والعقالء والح ماء.
الحزن يهد ال دن ،وآفته التهال والضكك  ،فهو غاية ل م وه ،يظ م الواه ،ويسككته ال د ويح ها فال تؤد
دو ها ،ما أنه م ض ال وح الذ يؤد لخ واها من الاسكككككم طء ،وهو ذل يأس عن مسكككككا وط يق هللا
وخط في ال قاء في ظ مة السك يات وعق ة عن نيل م ضكا هللا ،واسكت مال مشكوا الحياة والعم الذ ت ه هللا لنا
فيها.
وفهم مفكاتيح الحزن؛ أن م كانك أيهكا الحزن ومو عك مؤ كت ولم ولن نسكككككمح لك أن تكدخكل م كان فوق كد
تستحقه ،فالق ب خط أحم ع ي ول ن هذا الشعو هو من لوازم الو ت والمو ف وط يعة القد .

وال

وط يعة و ت العزاء واأل دا الم ّ ة هذه مشكاع ها وآثا ها؛ ال د أن تشك ع ثم تمضكي ،وفا ًء ألم سكاندت ل حياتنا
ح وها وم ها ،ثم اختا ت ط يقها لعالم آخ  ،ليس ضكك نا ول ن احة لاسككدها و ها وأف ا ها ومشككاع ها
و وحها.
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ويو ف الحزن الحزم والحسكككم ،ألن مشكككاع الحزن تقتضكككي ال حمة ال االعت اض ،وهذا العزاء شكككفاء لنا من
متع قات الماضكي والحاضك  ،وال أس أ مشكاع أو تصك فات تخ عن المألوف في هذا الو ت نقد ها ونهتم
ها ثم نسمح لها عد ذل ال حيل ،ون مل الحياة حب وألفة و حمة يننا عد انتهاء المو ف والحدث.
ونحن الم ا ب ع ى الحزن من فوق وع و! وال نسكككمح له أن ّ
يطول أو يسكك ن الق ب أو يخ عن مسكككا ه ،ل
نت ام مح تنا ألم ّنا ان نذ ها خي وموا فها الامي ة وضكح ات ال طيفة ،ونتذ ها عمل صكالح تتشكا معنا فيه
كأا ه ولو كدعوة صكككككاد كة لهكا معكاني امي كة ،أو كاحت ام أمهكات الماتمع وتقكدي ّ
هن و كأنهن أمنكا ،أو تقكدي
الصديقات والاا ات واأل ا ب التي تح هم ويح ونها.
وت قى في الاسكم صكدمات مشكاع م ت طة الو ت ،والم ان ،والزمان ،والظ وف والمناسك ات ،تتط ب ان تشكافي
منها الحديث ومسككاندة األصككحاب ،وتقنيات التشككافي مثل TFT - EFT :وع م المنع سككات ،والوخز اإل  ،وع م
المياداة ،والتأمل ،والصالة ،وم ا ة التنفس المنتظم ،والتس يم هلل ،ومع الو ت تتشافى اذن هللا.
أما أصككحاب نظ ية؛ "لسككت هنا" التي تصككد من أ ا ب وأصككد اء الحياة وخاصككة عند المصككائب واله وب من
المؤاسكاة فأعان هللا ع ى فهم يا م ز ال ون! ف سكفة "ان تحفظ نفسك من شك مواات اال دا تااهل ما نظ ته
عينكا او سكككككمعتكه اذنكا او اط عكت ع يكه حواسكككك "؛ حتى الت ن في القكد الم  ،ف َهم يحتكا تحكديكث المع ومكات
ي منخفض ومن خوا م الوعي؛ فالمشكككا ة
وتطو وعي فيها ،فنن عدم التفاعل مع أصكككد ائ وأ ا
هو وع ّ
االياا ية الصاد ة هي الفعل ال حظي لحياة والوعي الصحيح والحماية الس يمة.
إن ما تتااه ه من مو ف وحدث ما؛ هو في عالم
ل مات وع ا ات وح اسة مشاع واف ا .

طعا ً ،وحسكككن ادا ته تتط ب من مشكككا ة تفاع ية م اعاة

نعم تفاعل معه وال تنفعل؛ فهذا د حتمي لغي وي قى في عالم شكك ل عام و د يتسكك ب لعق ال اطن تفاعل
معه ألال إغالق م فه االستنزافي الطا ي ،أو ستدفع العا ة الحقا ً ط ق مخت فة حتى تص ال سالة وتفهمها.
من الضك و ة أن تفصكل ت ا ط مشكاع عن مشكاع هم اثناء مشك الت األ دا  ،ل ن الت ن يل الم وءة ضكعيف
العزم فا د الشكهامة سكيء التقدي منعدم ال حمة والمح ة سك ب ضكيّق في االفق وت َخ ي عن اصكحا واصكد اء
لحظة عازهم وضكككعفهم ،وت الب اال دا ع يهم ،ليس من اب الوااب حتى ال ت زم نفسككك مشكككاع يا ً
وا ا
ول ن ااع ها من اب العطاء ،والتقدي والحب وإدا ة النفوس والمشاع .
مات اح ت ان اشا م فيها تخفيف ع ينا وع ى ل من أصيب مشاع الحزن وشفاء من هذا الداء فت قى
ذ يات في العقل ال مشاع في الق ب وال دن ،ف ما نتذ ها ال تؤث ع ى الحاض قد ما تتذ ها الستئناس
امال األيام وح و الشفاء منها والتعافي من آثا ها.
د .خالد ال فاعي
المدينة المنو ة 1443 /6/21
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