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ما هكذا يعامل شهر رمضان
بقلم الدكتور مصطفى حممود  -رمحه اهلل
رمبا ال تكون أنت متدينا باملعىن املتعارف عليه يف جمتمعنا ...رمبا تكون غري ملتزم بالصالة
يف املسجد ..أو صيام النوافل ..بل رمبا ال تكون لك أية عالقة بالدين على اإلطالق ورمبا مل
تصم أو تصل منذ سنوات ...بل رمبا تكون لك ديانة أخرى غري ديانة هذا الضيف املتدين
ولك رؤية أخرى يف احلياة قد تتعارض مع منهج حياة هذا الضيف .كل هذا ال يهم! ..ألن
ذلك لن يثنيك عن إكرام الضيف وحماولة عدم رر مشاعر أو معتقداته على األقل يف
الفرتة اليت سيزورك فيها ..ستحاول أن جتعل زيارته سهلة عليه وعليك وستحاول أن تبحث
عن أرضية مشرتكة للحديث وقضاء الوقت معه .ال يهم كم املشاكل اليت تعكر صفو حياتك
فكل الضغوط النفسية لن متنعك أن تبتسم يف ورهه ...وال يهم حجم الديون اليت رمبا
تكون غارقا فيها فهي لن متنعك من تقدمي وارب الضيافة ولو بكوب من الشاي ...احملصلة
أنك ستقدم للضيف ما يرضيه هو ..من ورهة نظر هو وليس ما يرضيك أنت ...وحىت إذا
كنت ال تريد أن تكرمه فأضعف اإلميان أن ال تؤذي مشاعر بأشياء تتعارض مع قيمه
ومبادئه حىت إذا كنت ال تشاركه هذ القيم ...فإكرام الضيف وارب .الغري معقول والذي
قد تعتقد أنه رنون هو موقف أحد أصدقائي الغري متدينني حني زار شيخ متدين يف بيته...
فما أن دخل ذلك الشيخ بيت صديقي حىت قام صديقي وقال للشيخ" :سأثبت لك أين
أحتفل بقدومك وزيارتك الطاهرة ..فقط أعطين دقيقة" ..ابتسم الشيخ األمسر الذي يشع
ورهه نورا وقد رلس يف غرفة الضيوف مسبحا ...ولكن ابتسامة الشيخ الرقيقة ما لبثت أن
حتولت لفم مفتو من الذهول ...فلقد رأى صديقي يدخل عليه ويف يد زرارة من اخلمر
وحيمل على كتفه مساعات ضخمة خترج منها موسيقى صاخبة لفرقة من فرق عبدة
الشيطان ..ووقف صديقي يف منتصف الغرفة يرقص احتفاال بزيارة الشيخ مث مال على الشيخ
قائال" :هلت أنوارك" ...تشرب برية وال ويسكي يا شيخ إن شاء اهلل؟
الشيخ هو شهر رمضان وصديقي الغري متدين هو اإلعالم العريب الذي حنسن به الظن
معتربين أنه أراد أن حيتفل بقدوم شهر رمضان املبارك فوضعنا مجيعا يف موقف ال حنسد عليه.
تتسابق القنوات اإلعالمية يف ماراثون من الفوازير واملسلسالت والربامج ذات اإلنتاج
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الضخم ...وال أدري ما عالقة رمضان الذي هو شهر روحاين له وضع خاص يف العقيدة
اإلسالمية باإلنتاج الفين والدرامي والرتفيهي وبرامج قصص (كفا الفنانني) ..ليكون السؤال
املنطقي الوحيد الذي ميكن طرحه أمام هذا التناقض هو( :إيه اللي راب القلعة رنب
البحر)! ..ملاذا ال حيرتم اإلعالم العريب رمضان؟؟؟ ...ملاذا يتحول رمضان إىل شهر ترفيهي
بدال من شهر روحاين؟ ..لست شيخا وال داعية ...ولكين أفهم اآلن ملاذا كانت والديت
تدير التلفاز ليواره احلائط طوال شهر رمضان ...كنت طفال صغريا ناقما على أمي اليت
منعتين وإخويت من مشاهدة فوازير بينما يتابعها كل أصدقائي ..ومل يشف غليلي إرابة
والديت املقتضبة "رمضان شهر عبادة مش فوازير" .مل أكن أفهم منطق أمي الذي كنت
كطفل أعترب تشددا يف الدين ال فائدة منه ..فكيف سيؤثر مشاهدة طفل صغري لفوازير
على شهر رمضان؟ مرت السنوات وأخذتين دوامة احلياة وغطى ضجيج معارك الدراسة
والعمل على مهسة سؤايل الطفويل حىت أراد اهلل أن تأتيين اإلرابة على هذا السؤال من ررل
مسن غري متعلم يف الركن اآلخر من الكرة األرضية ...كان ذلك الررل هو عامل أمريكي يف
حمطة بنزين اعتدت دخوهلا لشراء قهوة أثناء ملء السيارة بالوقود يف طريق عملي ...ويف اليوم
الذي يسبق يوم الكريسماس دخلت لشراء القهوة كعاديت فإذا يب أرد ذلك الررل منهمكا
يف وضع أقفال على ثالرة اخلمور ...وعندما عاد للـ (كاشري) حملاسبيت على القهوة سألته
وكنت حديث عهد بقوانني أمريكا" :ملاذا تضع أقفاال على هذ الثالرة؟؟" ..فأرابين:
"هذ ثالرة اخلمور وقوانني الوالية متنع بيع اخلمور يف ليلة ويوم الكريسماس يوم ميالد
املسيح" ...نظرت إليه مندهشا قائال :أليست أمريكا دولة علمانية ..ملاذا تتدخل الدولة يف
شيء مثل ذلك؟ ..فقال الررل" :االحرتام ..جيب على اجلميع احرتام ميالد املسيح وعدم
شرب اخلمر يف ذلك اليوم حىت وإن مل تكن متدينا ..إذا فقد اجملتمع االحرتام فقدنا كل
شيء" .االحرتام  ...ظلت هذ الكلمة تدور يف عقلي أليام وأيام بعد هذ الليلة  ...فاخلمر
غري حمرم عند كثري من املذاهب املسيحية يف أمريكا ..ولكن املسألة ليست مسألة حالل أو
حرام ..إهنا مسألة احرتام  ...فهم ينظرون للكريسماس كضيف يزورهم كل سنة ليذكرهم
مبيالد املسيح عليه السالم ..وليس من االحرتام السكر يف معية ذلك الضيف  ...فلتسكر
ولتعربد يف يوم آخر إذا كان ذلك أسلوب حياتك  ...أنت حر  ...ولكن يف هذا اليوم
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سيحرتم اجلميع هذا الضيف وستضع الدولة قانونا يفرض االحرتام فيمنع بيع اخلمر ذلك
اليوم .وحىت إذا كنت مسلما أو يهوديا أو حىت ملحدا يف أمريكا فلن ميكنك شراء مخور يف
هذا اليوم حىت وإن كنت ال تؤمن بأمهيته وال بقدسيته  ...فبغض النظر عن عقيدتك
وتدينك فستجرب على احرتام ذلك اليوم .هكذا أرادت أمي أن تعلمين (احرتام) رمضان منذ
نعومة أظفاري ..فلتشاهد الفوازير واملسلسالت واألفالم كما حتب طوال العام إذا كان ذلك
يتناسب مع معتقداتك وأخالقك ..ولكن يف رمضان ستظهر احرتامك هلذا (الضيف) الشهر
سواء كنت متدينا أم ال .بالنسبة يل مل تعد القضية يف رمضان قضية هل املسلسالت واألفالم
والربامج احلوارية حالل أم حرام ...وليست القضية قضية هل تفسد الفوازير واألغاين املصورة
صيامك أم ال ...القضية أن الباب سيدق عما قريب ليدخل ضيف كرمي بيت كل واحد
منا ...املتدين وغري املتدين ..اإلسالمي والعلماين ...املسلم واملسيحي ...وسيكون عليك
بغض النظر عن أفكارك أو أسلوب حياتك أو مدى تدينك أن تظهر هلذا الضيف ...الكثري
من االحرتام.
بلغكم اهلل الشهر الكرمي ووفقكم إىل صيامه وقيامه وإىل العمل الصاحل فيه.
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