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مقولة ترددت على مسامعي منذ الصغر ،ورغم يقيين بصحتها وعظمة تلك النعمة ،إال أنين مل
أتعايش معها حبق حىت عشت جتربةً تغين عن ألف كلمة ،فرب جتربة حسية أغنت عن عشرات
املؤلفات ،ومن ذاق عرف ،ونسأل اهلل له اهلداية.
ذهبت إىل معرض لـ "غري املرئيات" حيث يعيش الشخص جتربة كفيف البصر بكل حيثياهتا:
ظالم دامس ،اعتماد على بقية احلواس يف التعرف على كل تفاصيل احلياة ،من التعرف على
أثاث البيت ،اىل عبور الشارع إىل التسوق يف املراك التاارية  ..كل احتياجات االنسان اليومية
كان علي أداؤها من دون االعتماد على حاسة البصر املعطلة هنائياً خالل هذه التاربة اليت
استمرت ملدة ساعة كاملة.
ستون دقيقة ،ضاق فيها الصدر ،وكم تعثرت خالهلا مبا صادفين من أثاث وعقبات ،حتولت
ببساطة من إنسان توهم أن له بعضاً من احلول أو القوة إىل عاج ال يكاد يستطيع املشي.
لقد راعين أوالً اعتمادنا الكلي على حاسة البصر لتوفرها حىت أصبحت بقية احلواس جمرد
أدوات ثانوية ال ندرك أيضاً مدى فاعليتها .فطوال تلك اجلولة :رافقنا مرشد من املبتلني بكف
البصر ،والعايب أنه كان مبصراً بكل معىن الكلمة :إذ حباه املوىل سبحانه مبلكة االعتماد
على حواسه األخرى لتعويضه عن فقدان حاسة البصر ،فهو يشم ويلمس ويسمع وميارس
حياته كإنسان اعتيادي وميارس أنشطته اليومية من تسوق وتعلم دون أن يعيقه افتقاد هذه
النعمة واألهم من هذا كله ...حباه اهلل بنور يف بصريته وقلبه ،فرغم الظالم الدامس الذي كنت
فيه :إال أين شعرت بصوته وهو يشرح لنا حياته اليومية أن يف قلب هذا اإلنسان من الرضا
والطمأنينة ما يفتقده الكثري من املبصرين بصراً وليس بصرية ومن أويت الرضى فقد أويت حظاً
وافراً من السعادة كان هذا الشاب ميسك بأيدينا لنتااوز عقبات الطريق املظلم ،وقد أصبحنا
حنن املبصرين -يف عامله عميانا وهو املبصر الوحيد بيننا  -لقد أبصر بنور الرضا واحلب.
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وأسأل اهلل له اهلداية
الرحلة احلقيقة بدأت بعد خروجي من املرك  ،إذ أنين بداية شعرت بعبء وجودي يف ظلمة
حالكة لساعة كاملة .وملا كنت قد فهمت بعد مغ ى تلك الرحلة يف عامل الظالم .حىت ابتعدت
عن املرك وكان املكان قريباً من تلة كساها الثلج من يومني ،وبدأ بالذوبان اعتماداً على أشعة
الشمس اليت انسكبت أشعتها على حواف التلة .أكاد أقول أهنا من أمجل مناظر حيايت اليت
شاهدهتا رغم أهنا بالتأكيد ليست األمجل .فاجلمال أمر نسيب ،وما رأيته حينئذ كان تذكرياً يل
بالنعمة العظيمة اليت مكنتين بالتنعم هبذا املنظر البديع.
البصر  ..ياهلل ياهلا من نعمة ،فهي ليست فقط لقضاء احلوائج ،بل وجدت فيها وسيلة وضعها
اهلل ع وجل يف عباده ليمتعهم بعظيم ما خلق .ما زلت أذكر يف ذلك اليوم أين صرت أمشي
وألتفت طول الطريق حماوالً التقاط ما استطعت من حماسن ما خلق املوىل كاجلائع احملروم الذي
عرض عليه أصناف الطعام بعد طول جوع رغم أنين كل يوم أمر على شيء مشابه لكت
التعود على النعم أفقدين لذة الشعور بعظمتها  ...وأدركت أيضاً أن النور الذي قذفه املوىل
سبحانه يف قلوب أغلب كفيفي البصر قد حيصل عليه املبصرون أيضاً إذا أدركوا قيمة وعظمة
النعمة اليت هم فيها واليت تعا السطور والكلمات على وصف عظمتها ..فبالبصر نرى،
ونشم ،ونتعلم ،ونلمس ،ونفهم حقائق هذا الكون ،وكم نعمة مبدؤها العني .صدق القائل يف
كتابه (فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور).
اللهم التكلنا إىل أنفسنا طرفة عني.
إن من أبرز احلكم اليت من أجلها خلق اهلل سبحانه االبتالء هو الشعور بوجود النعمة عند
فقدها ،فالفقد املؤقت لنعمة ما عند االبتالء ،ما هو إال رسالة خفية من رب العاملني إىل
اإلنسان أن يا عبدي ،تذكر أين قد أفضت عليك بالنعم الكثرية حىت اعتدت على وجودها
وكأهنا متأصلة يف وجودك ولست أنا الذي أمدك هبا حلظة فلحظة .فباملرض تستفيق من غفلة
دوام الصحة وتتذكر نعمة العافية وباخلوف تستشعر نعمة األمن اليت كنت تنعم فيها دون
شكر ،وهكذا  ..ولعل من أجل النعم اليت من اهلل هبا على عباده هي نعمة البصر.
فاللهم عرفنا نعمك بدوامها وارزقنا شكرها على النحو الذي أمرت يا رب العاملني.
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