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 تعلم متى تصمت ومتى ترحل

 2020يناير  5يج بتاريخ خبار الخلأفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

في اللغة العربية لكل كلمة معنى يختلف عن اآلخر، حتى وإن كانت الكلمتان 
السكوت، فلماذا قلنا متى متشابهتان أو مترادفتان، فالصمت يختلف عن 

 ؟ تصمت ولم نقل متى تسكت

لى أن كلمة )الصمت( تعني: اإلمساك عن قول إتشير القواميس العربية 
الباطل دون الحق، وهذا يتولد من األدب والحكمة، فعن أبي هريرة رضي اهلل 

من كان يؤمن باهلل واليوم »عنه، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
 رواه البخاري ومسلم...« . يقل خيرًا أو ليصمتاآلخر، فل

هذا يعني أننا نصمت ألن الذي أمامنا شخص نحترمه ونقدره وله مكانة 
خاصة قد تكون في المجتمع أو في قلوبنا، وهذا ال يعني أن الصمت دائمًا 
نابع من خوفنا من الرد على بعض األمور، وإنما في الكثير من المرات نصمت 

 نريد أن نجرح اآلخرين. ألننا ال

أما السكوت فإنه يعني ترك التكلم مع القدرة عليه، وعادة فإنه يتولد من 
 الخوف، ألنه يتولد عن اإلمساك عن الكالم حقًّا كان أو باطالً.
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ربما يجدهما القارئ )السكوت( و)الصمت( كلمتين متشابهتين نوعًا ما، إال 
يستعمل فيما ال قوة له للنطق، وفيما أن الصمت أبلغ من السكوت؛ ألنَّه قد 

له قوة النطق؛ ولهذا قيل لما ال نطق له: الصامت والمصمت، والسكوت 
 يقال لما له نطق فيترك استعماله.

وربما أبلغ فرق بين الصمت والسكوت، أن الصمت يتولد من األدب واألخالق 
مت بابتسامة وترفعًا عن الكالم التافه الذي ال طائل منه، فربما يكتفي الصا

تعبر عن الكالم الذي يود أن يقوله، فالثرثرة والخوض في أحاديث ال طائل 
منها تقلل من قدر اإلنسان، أما السكوت فيتولد من الخوف، أن نخاف أن 
نتكلم، أن نخاف أن ننطق، ربما نمتلك المنطق والقدرة والرغبة في إبداء 

ترتعد فرائصنا، مما  الحق إال إن الخوف يتملكنا ويتملك حواسنا لذلك
 «.الساكت عن الحق شيطان أخرس»يؤدي إلى أن تخرس ألسنتنا، لذلك فإن 

وفي عالمنا اليوم يجب أن نتعلم كيف ومتى نصمت، فالكثير من مشاكلنا 
اليومية البسيطة تتولد وتتفاقم بسبب عدم قدرتنا على الصمت في 

 لرجوع عنها.الوقت المناسب، وعندما تتفاقم تبلغ مراحل ال يمكن ا

قالت لي أحداهم، إن أوالدها تشاجروا مع أبناء أختها، شقاوة أطفال، فبكى 
أحد أوالد اختها لسبب أو آلخر، فجاءت أختي وضربت ابني أمام عيني، وكان 

ا، بمعنى أن الموضوع لم يكن يستحق كل هذا الغضب وهذا الضرب مبرحً
اء ابني ووضع رأسه الضرب، ولكني سكت حتى ال يكبر الموضوع، وعندما ج

في حضني يبكي حاولت تهدئته وفي نفس الوقت زجرته ونهيته أن 
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يضرب أي أحد، إال أن الولد قال إنه لم يضربه، وإنما ابن أختي هو الذي ضربه 
 وبقسوة، وإنما هو لم يبك، فقال ابن أختي: سوف أجعل أمي تضربك.

ي وقلبي، في نفسي يجب أن أكبر عقل سكتُ على هذا الموضوع، وقلتُ
فالموضوع ال يستحق، إال أن الموضوع بدأ يتمادى ويكبر، إذ أن أختي كان 

 ديدنها أن تضرب ابني كل يوم، وكأنها تريد أن تنتقم منه أو مني.

فكلمتها في الموضوع أمام والديّ وكنت أحاول أن أحدثها بهدوء، فغضبت 
ولكني سكت، واشتاطت بالغضب، ولم تترك كلمة جارحة إال وألقتها عليّ، 

ومنذ تلك اللحظة لم تحدثني، وكانت تتجنبني وال تأتي إلى منزل والدي 
 عندما أكون أنا هناك.

واليوم مرت حوالي عشر سنوات، وتوفي والدي، وما زال هذا موقفها، وحتى 
في تعزية والدي لم تصافحني وتعزيني مع أني أكبر منها، وعندما ذهبت 

وأريد أن احتضنها إال أنها رفضت يدي  إليها أنا بنفسي ومددت لها يدي
 ورفضت احتضاني.

مأساة، وهذا يتكرر في العديد من البيوت، وذلك بسبب إننا ال نعرف متى 
نصمت حتى لو كان الحق لنا، وبالتالي عندما نتمادى في الغضب والحديث 

 العاصف ال نعرف متى نرحل عن هذا الجدل العقيم.

الستشارات في إحدى المنظمات ذات مرة وعندما كنت أقدم بعض ا
اإلقليمية، وقد صادف وجودي الفترة التي كانت المنظمة تقيّم الموظفين 
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التقييم السنوي، وتصادف أن أحد الموظفين حصل على تقييم سيء، ال 
أعرف السبب، ربما فعالً يستحق ذلك، أو ربما بسبب وجود خالف بينه وبين 

 المدير التنفيذي.

ظف بعدما تسلم نسخة من تقييمه السنوي جاءني وهو المهم، أن هذا المو
ينسف »في أشد حاالت الغضب، وطلب مني أن اساعده في كتاب خطاب 

كما قال بالحرف الواحد، ولديه األدلة التي تثبت أن المدير « المدير التنفيذي
ال يستحق هذا المنصب، وأنه هو أفضل موظف في تلك المؤسسة، وأنه 

عمال وما إلى ذلك من كالم يقوله أحدنا من غير أن هو الذي يقوم بكل األ
  يقصد.

ولكني عندما وجدت هذا األخ في هذا الموقف طلبت منه أن يهدأ ويؤجل 
كتابة الخطاب لمدة أسبوع فقط، ال أكثر، إال أنه رفض ذلك واشتد غضبه 
وذهب، ولم يأت لمكتبي لمدة أسبوع، وبعد أسبوع بالضبط دخل مكتبي 

الً وقال: كتبتُ الخطاب، إال أني لم أرسله للمدير، واآلن بعد وهو يبتسم خج
أسبوع أجد أنك كنت على حق، فقد كنت في أشد حاالت الغضب، فلو 
أرسلت الخطاب في ذلك الوقت لتم فصلني عن العمل، لذلك جئت أشكرك 

 جزيل الشكر، فقد علمتني متى أصمت ومتى أرحل.

جته وأوالدهما يتناولون الطعام، قال ا وزوا، زوجًا خياليًفلنتصور اآلن موقفً 
 الزوج: الطعام مالح قليالً وحراق، أي به بهارات زائدة.
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 الزوجة: ال، أنت مخطئ، فإني عملت هذه الوجبة بمواصفات والدتي.

 ؟ الزوج: وهل والدتك تعرف ان تطبخ

 الزوجة: والدتي تتقن الطبخ أفضل من والدتك.

؟ أليس من األفضل وفي هذه  الحوار اآلن، ترى إلى أين يمكن أن يؤدي هذا
اللحظة أن نصمت ونرحل عن الحوار، ألن هذا الحوار وبهذه الطريقة يمكن 

 أن يؤدي إلى االنفصال، وبالتالي تحطيم األسرة وتشرد األطفال.

مثل هذه الحوارات يمكن أن تحدث بين اآلباء واألبناء بطريقة أو بأخرى، 
ب متى يصمت ويرحل وال يعرف األبناء فيحتدم الجدل بينهم، فال يعرف األ

متى يصمتوا، عندئذ يشعر األب أو األم بمرارة العقوق ويشعر األبناء أن 
 اآلباء ال يريدون أن يعطونهم فرصة للتعبير عن أنفسهم.

مواقف كثيرة كان حري على العديد من األفراد أن يعرفوا متى يصمتوا 
 ومتى يترجلوا عن الحصان ومتى يرحلوا.

مرة من زمن بعيد، حضرت دورة تدريبية ألحد المدربين، وكانت الدورة ذات 
تدور حول القيادة واإلدارة، وفي الحقيقة كانت الدورة رائعة وربما هي التي 

 شدتني للدخول في هذا المجال.

ا عن دورة لنفس المدرب ولكنها بمسمى وبعدها بسنوات، وجدت إعالنً
جيد ولقد استفدت منه سابقًا يختلف، وقلت في نفسي أن هذا المدرب 
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ا ومعلومات لعلي اآلن وفي هذه المرحلة من حياتي العملية أجد لديه أمورً
أخرى يمكن االستفادة منها أيضًا، فحضرت الدورة، ولكني وجدت أن الدورة 
هي هي، نفس الدورة السابقة، حتى أن الشرائح التي قدمها كانت هي من 

أن عليه ا المدرب ال يعرف أنه ينبغي غير أي تغيير. قلت في نفسي إن هذ
يصمت في هذه المرحلة ويرحل إذ أنه ال يمتلك الجديد فقد استنفد كل ما 

 لديه.

وبعدها بسنوات، حدث نفس األمر، نفس المدرب ولكن اسم الدورة يختلف، 
إال أن المحتوى لم يتغير، ولكني في هذه المرحلة قلت له بيني وبينه: يا 

ك الجديد، فال تشوه نفسك. علمًا أني في المرة أستاذ أرحل فأنت ال تمل
الثالثة لم أحضر ألستفيد وإنما حتى أتمكن من مواجهة هذا األستاذ الذي 

 أكن له الكثير من االحترام، فقد كان يحرق نفسه من غير أن يشعر. كنتُ

 من انسحبوا أي –وفي الحياة نجد أن هناك العديد من المشاهير قد رحلوا 
 والفنان كالي علي محمد مثل عطائهم أوج في وهم – األضواء ساحة

 إن إنهم أنفسهم وجدوا أنهم بسبب وذلك وغيرهما كونري شين العالمي
 ذلك كل يفقدون فيه الذي اليوم سيأتي حتمًا فإنه مكانهم في استمروا

 نجد بينما بهم، يحيط كان الذي البريق ذلك وكل صنعوه الذي التاريخ
جانب والعرب الكبار في السن يعيدون ويلوكون األ الفنانين من الكثير

أنفسهم مرات وعشرات المرات، فالدور الذي قدمه في شبابه ما زال يقدمه 
بعد أن بلغ من العمر عتيا، فهو في الستين أو السبعين وما زالت الفتيات 
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يالحقنه ألنه هو بطل القصة وهو الجميل والوسيم، أو أنه ما زال يقاتل 
لحروب والمرتزقة ويمكنه أن يفعل األفاعيل وال يمكن أن ويجري ويقود ا

 دول في وخاصة –يُغلب مهما كانت قوة العدو، وكذلك بعض الفنانات 
 التي األدوار من العديد يقدمن لذلك جميالت زلن ما أنهن يشعرن – الخليج

 صالحيتهن تاريخ أن تشاهدهن عندما تشعر أنك إذ األنفس، منها تشمئز
 قود.ع منذ ولى قد

ويجب أال يفهم من كالمنا إننا نقصد كبار السن فحديثنا هنا ال يرتبط 
بالسن وكبر السن، وإنما يرتبط بالعطاء وتجدد الفكر وتقديم المنتجات 
المبتكرة المتجددة بين الفينة واألخرى، فما زال العديد من المشاهير 

يدة، فهؤالء والعلماء والكتّاب يقدمون للبشرية الكثير من المنتجات الجد
أصحاب فكر متجدد ومستدام، والمبدع ال يموت، فمثل هذه الفئة يمكن أن 
يعدوا من المبدعين والعباقرة والمفكرين، وهم كثر وموجودون على مدار 
التاريخ، وعلينا احترام عطائهم وتجدد قدراتهم، وإنما نقصد المفلسين 

  ريقة أو بأخرى.والذين ليس لهم عطاء وإنما يصرون على حرق أنفسهم بط

واليوم، وفي ظل تواجد وتوافر وسائل التواصل االجتماعي تجد أن العديد 
من المشاهير والرجال والنساء الذين كانوا في المناصب أو الذين يتوقون 
لمسك مناصب معينة يصرون على نشر صور ألنفسهم كل يوم، وأكرر كل 

نك أن تعرف تاريخ يوم، وربما لمرات عديدة في اليوم الواحد بحيث يمك
حياته من خالل الصور التي ينشرها، فهذه الصورة له مع فالن، وهذه 
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ا مع الصورة وهو في المطعم الفالني، واليوم زار المجلس الفالني وأخذ صورً
رواد المجلس، وهذه الصورة عند زيارته للمعرض الفالني، وهكذا، ووجدنا 

ي صورة جديدة لنفسه في أيضًا أن الكثير منهم بعد أن أفلس ولم يجد أ
المجالس أو في السوق فإنه يعيد نشر صوره وهو طفل، هذه صورتي وأنا 

 في السادسة من العمر، وهذه صورتي وأنا في الصف الخامس االبتدائي.

 فقط، صورهم ينشرون – ورجاالً نساءً –ولألسف هناك الكثير من البشر 
ان صباح الخير، أو األحي بعض في يكتب وربما تعليق، غير من حتى هكذا

 صلوا على النبي.

 تمشي أو تجري وأنت – فالن يا –حسنٌ، ماذا أستفيد أنا من مشاهدة صورك 
؟ ماذا  الخضراوات أو السمك لشراء السوق الى ذهبت أنك أو عراد، دوحة في

؟ أليس لديك موضوع يمكن  أستفيد أنا من حضورك معرض الكتب
لم يكن لديك أي شيء ووجدت التحدث فيه من خالل هذه الوسائل، إن 

ا فال تزعجني بكل هذه التفاهات، فقد كان من األجدى لك أن نفسك فارغً
 تصمت وترحل.

 الذي البرنامج وفي – العشرين القرن من السبعينيات في ربما –منذ سنوات 
 المملكة تلفزيون خالل من اهلل رحمه الطنطاوي علي الشيخ يقدمه كان

قة ما وكان رحمه اهلل في قمة عطائه، قال: حل وفي السعودية، العربية
، إال أن «دعوني أرحل اآلن وبهدوء، ولنعتبر هذه آخر حلقة من البرنامج»

  الجمهور رفض رحيله وطلب منه البقاء، وهكذا كان.
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 يجب فضيلة، المناسب الوقت في والرحيل – السادة أيها –الصمت 
وكياتنا وحياتنا، سل في نرتقي حتى حياتنا في وإيجادها استشعارها

ويجب التعايش معها شئنا ذلك أم أبينا، ويجب أن نربي أنفسنا عليها وأن 
 نربي أوالدنا ألنها منهاج حياة.

 واآلن دعوني أصمت اآلن وأرحل.

 

 

 

 

 

 

 


