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 األخطاءالقبح وتعلم كيف تغض الطرف عن 

 2020يناير  12خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة  رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

القبح حقيقة حياتية ال نكران لوجودها، فهو موجود في حياتنا بطريقة أو 
بأخرى، ليس ذلك فحسب وإنما القبح ضرورة حياتية فال يمكن أن تستمر 

لما شعرنا بالجمال، ولكن هل من  الحياة من غير قبح، فإن لم يكن هناك قبح
؟ هل للقبح معايير  ا أيضًان ما تراه أنت قبيح أن أراه أنا قبيحًأالمفروض 

محددة يمكن أن يتفق عليها الجميع، فمثالً: هل أستطيع وجميع الناس أن 
؟ هل أستطيع أنا وكل الناس أن  يقولوا لفكرة ما إن هذه الفكرة قبيحة

؟ إن كان هذا صحيح،  بيح، أو أن هذا الكالم قبيحيتفقوا على أن هذا السلوك ق
فمن له الحق أن يضع معايير القبيح والجميل أنا أم أنت أم المجتمع، وإن 

 ؟ ا فلماذا يصعب التفريق بين القبيح من الجميللم يكن هذا صحيحً 

فالنفايات المنزلية أو أي نوع من النفايات عندما ترمى في الشارع وفي 
األماكن العامة يمكن أن يُتفق على أنه منظر قبيح، ولكن تلك النفايات 

كسسوارات إعندما يعاد استخدامها وتدويرها وتتحول من نفاية إلى 
؟ أو تلك  وتضعها األنثى على جيدها وتتزين بها ماذا يمكن أن تسمى

ردة أو األوراق المرمية في الشارع عندما تتحول إلى منتج جديد وتصبح الخ
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؟ إذن في مثل هذه  جميلة وتوضع على المكاتب، فبماذا يمكن أن تعرف
 ؟ الحاالت كيف يتحول القبيح إلى جميل

 أو العمل في سواء كان أيًا –وكذلك األخطاء، فعندما يرتكب أحدنا خطأ ما 
إلى حدوث مشكلة وقتية، بمعنى على المدى  أدى الخطأ وهذا – البيت في

القصير، أال نغضب وننزعج وربما نصرخ من األلم، ولكن ماذا يكون شعورنا 
 مليون ربحنا – آلمنا الذي –لو اكتشفنا بعد عدة أيام أنه بسبب ذلك الخطأ 

 في يكن لم سعيد حادث حدث أو الموت، من أبنائنا أحد نجا أو مثالً، دينار
 ؟ يحق لنا أن نسأل حينئذ أيهما القبح وأيهما الجمال ؟ أال الحسبان

 كل ومات البحر عرض في غرقت أنها إال سفينة، على كان شخصًا أن يحكى 
 وسيلة أتخذها التي الخشب من قطعة بفضل وذلك نجا هو إال فيها، من

 التعب منه وأخذ الجزيرة بلغ وعندما نائية، جزيرة بلغ حتى فسبح للنجاة،
 لغه نام على الساحل.مب واإلرهاق

بعد أن استيقظ أدرك المصيبة التي هو فيها، إال أنه تمالك نفسه، فبحث 
عن الماء والطعام فلم يجد سوى جدول صغير ينساب منه الماء العذب، 
والقليل من الطعام، إال أن الطعام نفد منه بعد أيام قليلة فظل يقتات على 

ه حرارة الشمس وربما الهواء أوراق الشجر، ثم فكر في بناء كوخ يتقي ب
 البارد، فتمكن باستخدام بعض األغصان أن يبني كوخًا يحمي فيه نفسه.
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وبعد عدة أشهر تمكن من اكتشاف أرجاء الجزيرة فوجد بعض األرانب 
البرية، فتمكن من اصطياد أرنب بري، ففرح فرحًا شديًدا، فوضع األرنب 

ي إشعالها مستخدمًا الطرق ليشويه على النار الذي تعب تعبًا شديدًا ف
البدائية، ومن شدة التعب أخذته إغفاءة فنام، وفي تلك األثناء تطاير الشرر 

  هنا وهناك فأحرقت النار األرنب والكوخ واحرقت كل شيء.

وعندما أفاق، بدأ يصيح ويصرخ من شدة األلم والغضب ووقع على ركبتيه 
؟ يا ربي ماذا  تفعل بي هذا وأخذ يصيح ويتجرأ على اهلل قائالً: يا رب، لم

  ؟ يا رب.. يا رب. فعلت لك حتى تفعل بي هذا

ومن شدة الغضب الذي هو فيه انزوى في مكانه وأغمض عينيه بهدف 
الهروب من الواقع الكئيب الذي يعيش فيه في تلك اللحظة، والتحف 
بأوراق األشجار وأخذ يبكي من القهر والغضب فقد فاضت كل عواطفه 

 ياشة في ذلك الوقت.السلبية الج

وبعدها بعدة ساعات وهو في ذلك الوضع، سمع بعض األصوات البشرية 
وهي تبحث عنه، أعتقد في البداية أنه في حلم، ولكن بعدها بعدة دقائق 
اكتشف أنه بالفعل هناك من يبحث عنه في الجزيرة النائية، فقام وراح 

ول بعض يناديهم ويضحك بصورة شبه هستيرية، وعندما هدأ وتنا
 ؟ الطعام وشرب بضع جرعات من الماء، قال لهم: كيف وجدتموني
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قالوا: وجدنا كوًخا يحترق ودخانًا يتصاعد فعلمنا أن هناك شخصًا 
 يستغيث، فأتينا للنجدة.

انتهت الحكاية التي بعنوان )إذا رأيت كوخك يحترق فال تظن أن اهلل قد 
ا إال أنه بعد عدة كان قبحًتخلى عنك(، فاحتراق الكوخ في اللحظة اآلنية 

 ساعات تحول ذلك القبح إلى جمال، وهكذا معظم األمور في حياتنا.

ومن القصص الجميلة التي تروى في موضوع غض الطرف عن القبح ليتحول 
 إلى جمال، فإنه يروى أنه تزوج رجل من امرأة جميلة جدًا وأحبها جدًا.

يسبب الدمامل في  وبعد سنوات انتشر في المدينة التي يسكنون مرض
البشرة ويشوه وجه المريض تشويًا كبيرًا جدًا. وذات يوم شعرت الزوجة 
الجميلة جدًا بأعراض المرض وعلمت أنها مصابة به ال محال، وأنها ستفقد 
جمالها، وفي تلك اللحظة التي شعرت فيها الزوجة بذلك كان زوجها خارج 

بحادث أدى لفقد بصره البيت، وفي طريقه للعودة للمنزل أصيب الزوج 
 وأصبح أعمى.

وبناءً على تلك الصورة القديمة التي كانت في مخيلة كل منها لآلخر أكمل 
الزوجان حياتهما الزوجية يوًما وراء يوم، الزوجة تفقد جمالها وتتشوه أكثر 
وأكثر والزوج أعمى ال يرى التشوه الذي أفقدها جمالها بل تحول من جمال 

سنة بنفس درجة الحب والوئام. الرجل  40ياتهما إلى قبح، واستمرت ح
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يحبها بجنون ويعاملها باحترامه السابق وزوجته كذلك إلى أن جاء يوم 
 توفت فيه الزوجة. فحزن الزوج حزنًا شديدًا لفراق زوجته.

وبعدما انتهت مراسم الدفن، وجاء الوقت ليذهب الجميع إلى منازلهم، 
؟  فناداه أحد الرجال: يا أبو فالن إلى أينفقام الزوج وخرج من المكان وحده 

 فقال: إلى البيت.

؟ إذ كانت  فرد الرجل بحزن على حاله: وكيف ستذهب وحدك وأنت أعمى
 الزوجة تقوده ألنه أعمى.

فقال الزوج: لستُ أعمى، إنما تظاهرت بالعمى حتى ال أجرح زوجتي عندما 
ن تحرج من علمت بإصابتها بالمرض، لقد كانت نعم الزوجة وخشيت أ

مرضها فتظاهرت بالعمى طوال األربعين سنة وتعاملت معها بنفس حبي 
 لها قبل مرضها.

فهل نحن في هذا العصر نحتاج إلى أن نتظاهر بالعمى كي ال نرى عيوب 
 ؟ اآلخرين وأخطاءهم

كلنا أخطاء، وكلنا عيوب، فلو تمكنا من الجلوس مع أنفسنا كل ليلة قبيل أن 
على المخدة لنسلم أعيننا للنوم وحاسبناها عن كل نضع رؤوسنا البائسة 

؟ كم عدد األخطاء  فعل فعلنا طوال اليوم، ترى كيف سيكون كشفنا اليومي
؟ ما العيوب التي نعاني  التي قمنا بها في حق أنفسنا وفي حق اآلخرين

؟ كيف تعاملنا مع  ؟ ماذا قلنا لفالن من الناس عندما قال األمر الفالني منها
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؟ كيف كان موقفي من ابني أو  الني عندما أخطأ وقال كذا وكذاالموظف الف
  ؟ زوجتي أو زوجي عندما عمل كذا أو قالت كذا

؟ أو لماذا التفت زوجي عني  وفي المقابل، سنفكر لم غضب منا المسؤول
؟ لماذا نحاسب الناس على أخطائهم عندما  عندما طرحت الموضوع الفالني

؟ لماذا  ندما نخطئ في حق اآلخرينيخطئون علينا وال نحاسب أنفسنا ع
نغضب عندما يعاملنا الناس بطريقة ال نحبها وفي الوقت ذاته نعامل 

  ؟ الناس بطريقة سمجة ونحتقرهم وربما نهينهم من غير أي مبرر

أخطاءنا كثيرة وعيوبنا أكثر، فال يوجد إنسان كامل إال رسول اهلل صلى اهلل 
لجميع يخطئ والجميع مليء عليه وسلم، أما من بعده فال يوجد، فا

بالعيوب، فلماذا نحاسب الناس على عيوبهم وأخطائهم وال نحاسب 
 ؟ أنفسنا

ترى كيف يكون حال األب أو األم الذي يعاقب االبن أو البنت على كل خطأ 
؟ كيف سينشأ هذا الطفل وهل يتقبل النصح  ثم يفكر في تعليمه بعد ذلك

ا سينشأ محمالً بالجروح ؟ حتمً بعد العتاب والتجريح وربما الضرب
واإلهانات وتنعدم سبل التواصل بينه وبين والديه هذا هو الحال مع أب 

 ؟ وابنه أو أم وابنتها فكيف سيكون الحال بين زوج وزوجته

في مجتمعنا العربي فإن الزوج يختار زوجته وهو يحلم أن تكون مثالية 
ب، وكأنها تعلم بما للغاية، وينتظر أن تفعل له ما يريد، وأن تقوم بما يح
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في نفسه أو خلقها اهلل شاذة عن الخلق الذين جبلوا على الخطأ، وعندما 
يعيشان معًا تبدأ المشاكل، والسبب كثرة االنتقاد والمحاسبة وقلة 

 التشجيع واالهتمام، وما ينطبق على الزوج ينطبق على الزوجة كذلك.

 ناء، فيقول:وتروى كتب التربية هذه الحكاية على لسان أحد األب

بعد يوم طويل وصعب من العمل وضعت أمي طعام العشاء أمام أبي على 
 الطاولة، وبجانبه خبز محمص لكن الخبز كان محروقًا تمامًا.

أتذكر أنني ارتقبت طويالً كي يلحظ أبي ذلك، وال أشك على اإلطالق أنه 
يف كان الحظه إال أنه مد يده إلى قطعة الخبز، وابتسم لوالدتي، وسألني ك

؟ ال أتذكرُ بماذا أجبته لكنني أتذكر أني رأيتهُ يدهنُ  يومي في المدرسة
 قطعة الخبز بالزبدة والمربى ويأكلها كلها.

عندما نهضُت عن طاولة الطعام تلك الليلة، أتذكر أني سمعُت أمي تعتذر 
ألبي عن حرقها للخبز وهي تحمصهُ، ولن أنسى رد أبي على اعتذار أمي حينما 

ال تكترثِي يا حبيبتي بذلك، أنا أحب أحيانًا أن آكل الخبز محمصًا زيادة قال: 
 عن اللزوم وأن يكون به طعم االحتراق.

وفي وقت الحق من تلك الليلة عندما ذهبتُ ألقبل والدي قبلة تصبح على 
خير، فسألته إن كان حقًا يحب أن يتناول الخبز أحيانًا محمصًا إلى درجة 

  ى صدره وقال لي:؟ فضمني إل االحتراق
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يا بُني، أمك اليوم كان لديها عمل شاق وقد أصابها التعب واإلرهاق في 
يومها الشيء الكثير، فهل نرهقها أو نعاتبها بسبب قطعة خبز محترقة 

؟ إن قطعًا من الخبز المحمص زيادة عن اللزوم أو حتى محترقة  بعض الشيء
 لن تضر حتى الموت.

ألشياء الناقصة، وليس هناك شخص كامل ال إن الحياة يا بُني مليئة با
عيب فيه، علينا أن نتعلم كيف نقبل النقصان في األمور، وأن نتقبل عيوب 
اآلخرين، وهذا من أهم األمور في بناء العالقات وجعلها قوية مستديمة. 
خبزٌ محمصٌ محروقٌ قليالً ال يجب أن يكسر قلبًا جميالً فليعذر أحدنا اآلخر، 

 خرين إال خيرًا فنحن ال نعرف ظروف اآلخرين. أ. هـ.وال نظن باآل

فالبشر جبلوا على الخطأ، والخطأ من الجهتين، المتحدث والمستمع، فمن 
غير الحكمة أن ننتظر من الناس أن يفعلوا ما نريد أو أن يقولوا ما نريد، بل 
يجب أن نتعامل مع الناس معاملة واقعية مرنة تأخذ في حسبانها 

رية التي جبلت عليها، كما أننا في الكثير من األحيان قد ال الطبيعة البش
نفهم الكلمة التي تخرج من فم اإلنسان المتحدث أو ربما نعيد صياغتنا في 

  أذهاننا وذلك لحاجة في نفوسنا.

ال تظنَّ بكلمة »قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه: 
وقال «. وأنت تجد لها في الخير محمالً  خرجت من أخيك المؤمن إال خيرًا،

إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرًا واحدًا »جعفر بن محمد: 
 «.إلى سبعين عذرًا، فإن أصبته وإال قل لعل له عذرًا ال أعرفه
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فإن كنا نريد أن تستمر حياتنا وعالقتنا ببقية البشر فلنتعلم أن نغض 
 ؟ ن منا خال من األخطاء والعيوبالطرف عن العيوب واألخطاء، فم

 

 

 

 

 


